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 דמרי בניה ופיתוח בע"מ  ח..י

 רה"( החב )"
 2021, באוגוסט 3

 לכבוד 
 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל   רשות ניירות ערך
 2רח' אחוזת בית    22רח' כנפי נשרים 

 6525216אביב -תל    95464ירושלים 
 

 א.ג.נ., 

 

דמרי בניה    המניות של י.ח.כללית מיוחדת של בעלי ה דוח מיידי בעניין כינוס אסיפ: הנדון

 ופיתוח בע"מ 

"(,  תקנות הדוחות)להלן: " 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

בה(, התשס"א בעל שליטה  לבין  בין חברה  )עסקה  ניירות ערך  "  2001-תקנות  בעל )להלן:  תקנות 

, תקנות החברות )הודעה ומודעה  "(חוק החברות" )להלן:  1999-"(, חוק החברות, התשנ"טשליטה

תקנות  ו  2000-על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס

"(, מודיעה תקנות הצבעה בכתב)להלן: "  2005-החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

החברה  החברהבזאת   של  המניות  בעלי  של  מיוחדת  כללית  אסיפה  כינוס  "  על  האסיפה )להלן: 

"הכללית או  ביום  האסיפה"  תתקיים  אשר  בשעה  2021ספטמבר  ב  12,  א' "(,  במשרדי    ,15:00, 

 , נתיבות, והכל כמפורט להלן: 1החברה בשד' ירושלים 

 

 סדר היום באסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות  .1

 מדיניות התגמול של החברה  תיקון .1.1

החברה  תיקון   של  התגמול  לתנאי  מדיניות  בלבדקת  העסביחס  החברה  בנוסח  מנכ"ל   ,

"(. מדיניות התגמול מדיניות התגמול המעודכנתלדוח זימון זה )להלן: "  א'נספח  המצורף כ

לאחר קבלת המלצת ועדת   2021  יוליב  20המעודכנת אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום  

  להלן.   2.1סעיף  התגמול מאותו יום. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול המעודכנת ראו  

החב מנכ"ל  העסקת  תנאי  תיקון  למעט  כי  מדיניות  מובהר  בתנאי  שינויים  יחולו  לא  רה 

 התגמול הקיימים והם ימשיכו לחול במלואם ללא שינוי.  

ביחס מדיניות התגמול  תיקון  "(: "לאשר את  1החלטה מס'  נוסח ההחלטה המוצעת )להלן: "

 לדוח זימון זה".  א'נספח  , בנוסח המצורף כבלבד  חברהה לתנאי מנכ"ל

 דמריתיקון הסכם הניהול עם מר יגאל  .1.2

"( מכהן כיום כמנכ"ל החברה בהיקף משרה מלאה  מר דמרימר יגאל דמרי )להלן: " .1.2.1

ניהול הסכם  פי  "  2020בינואר    1מיום    על  הניהול)להלן:  הסכם  1"(הסכם  פי  על   .

דמריה מר  זכאי  הניהול  ניהול  שירותי  בגין  חודשיים  ניהול  של   לחברה  לדמי  בסך 

. ירידות לעומת 2016דצמבר  גין חודש  ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן ב  250,000

 מדד הבסיס לא נלקחות בחשבון.

 
בירי בראשי בע"מ, חברות בשליטתו המלאה של מר דמרי, בעל השליטה  -נעשית עם מגנטון בע"מ ו  ההתקשרות  1

 מעמידות לחברה את שירותי הניהול באמצעות מר דמרי. בחברה, אשר
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הניהול,   .1.2.2 לדמי  דמרי  בנוסף  מר  להוראות זכאי  בכפוף  היתר,  בין  שנתי,  למענק 

 כדלקמן:

של   ( א) בשיעור  יהא  השנתי  הרווח    2%המענק  סך  שבין  ההפרש  סכום  מתוך 

מנכ"ל, בנטרול השנתי לפני מס ולפני מענקים למנכ"ל ולנושאי המשרה כפופי  

השנתיים   הכספיים  בדוחות  שהוכר  מעלה(,  )כלפי  ממס  נטו  נדל"ן  שערוכי 

  80"( לבין סך של הרווח השנתיהמאוחדים והמבוקרים של החברה )להלן: "

דצמבר   חודש  של  לצרכן  המחירים  למדד  )צמוד  )להלן:  2019מיליון ש"ח   )

ח שנתי, כאשר "(. ככל שבשנה מסוימת הציגה החברה רווהרווח המינימאלי"

בשנה או בשנים שקדמו לה הציגה החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים 

רווח הנמוך מהרווח המינימאלי או הפסד, יקוזז סכום ההפרשים בין הרווח 

שנה   בכל  שיהיה  המינימאלי  הרווח  לבין  בפועל  השנתי  ההפסד  או  השנתי 

 כאמור, מסך הרווח של החברה לצורך חישוב המענק השנתי.  

ו כן, אם הציגה החברה בשנה מסוימת בדוחותיה הכספיים המאוחדים  כמ (ב)

מיליון ש"ח )צמוד למדד המחירים לצרכן    180רווח שנתי )לפני מס( העולה על  

דצמבר   חודש  "2019של  )להלן:  המקסימאלי(  הסכומים הרווח  ייזקפו   ,)"

הרווח   על  יעלו  לא  אך  הבאות,  לשנים  המקסימאלי  הרווח  על  העולים 

  לי באותה שנה.  המקסימא

מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ(, צמוד למדד   2  סך של  המענק השנתי לא יעלה על (ג)

דצמבר   חודש  בגין  לצרכן  לא   2019המחירים  הבסיס  מדד  לעומת  )ירידות 

 תילקחנה בחשבון(.  

 מסך חבילת התגמול. 80% שיעור של המענק השנתי לא יעלה על (ד)

הו של המענק בשיעור שלא  לדירקטוריון החברה תהיה סמכות להפחית גוב ( ה)

 . 20%יעלה על 

בסיס   ( ו) על  חושב  שהמענק  במקרה  מסוימים  בתנאים  כספים  השבת  תהיה 

 נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים.  

תשלומים חודשיים בגין   3-זכאות למענק מיוחד שלא יעלה על סך השווה ל ( ז)

 דמי הניהול, אשר יוענק בכפוף לתנאים מסוימים שנקבעו. 

חודשי עלות העסקה כוללת,    6זכאי למענק הסתגלות שלא יעלה על    ימר דמרכמו כן,   .1.2.3

 ואשר יוענק בתנאים מסוימים שנקבעו.  

את מלוא סכום ההוצאות שהוא מוציא במסגרת ולצורך   למר דמריהחברה מחזירה  .1.2.4

לרשות   מעמידה  החברה  בחברה.  תפקידו  דמרימילוי  שווי    מר  מקבוצת   7רכב 

וצאות הכרוכות באחזקת הרכב. הרכב מוחלף כל )כהגדרתה בעבר(, ונושאת בכל הה

ביותר מ יעלה  רכישתו לרכב חדש שמחירו לא  שנים ממועד    10%שיעור של  שלוש 

מהמחיר במועד ההחלפה של רכב חדש מאותו הסוג. דמי הניהול והמענק משולמים  

, העלות  למועד דוח זה. נכון  מר דמריבתוספת מע"מ לחברות בשליטתו המלאה של  

ש בכ החודשית  הסתכמה  לחברה  הניהול  הסכם  הפרשי    267-ל  )כולל  ש"ח  אלפי 

 הצמדה, לא כולל החזר הוצאות, מענק שנתי ומענק הסתגלות(. 

   .31.12.2022תקופת ההסכם עד ליום  .1.2.5
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,  2021ביולי    20בהמשך לאישור דירקטוריון החברה וועדת התגמול של החברה מיום   .1.2.6

לאשר החברה  את   מוצע  התקשרות  תנאים,    ניהולהבהסכם    תיקון  החל  באותם 

עיף מנגנון המענק השנתי כמפורט בסלעניין    למעט   ,אישור האסיפה הכללית  מועדמ

 : המפורטים להלן שינויים ב ימשיך לחול  , אשרלעיל  1.2.2

בסעיף  השנתי  המענק    שיעור ( א) של    )א(1.2.2כמפורט  משיעור  יגדל    2%לעיל 

 . 3%לשיעור של 

לעיל, יגדל לסך   )א(1.2.2בהגדרת הרווח המינימאלי כמפורט בסעיף    הסכום (ב)

 מיליון ש"ח.  80מיליון ש"ח חלף סך של  100של 

לעיל, יגדל לסך   )ב(1.2.2בהגדרת הרווח המקסימאלי כמפורט בסעיף    הסכום (ג)

 מיליון ש"ח.  180מיליון ש"ח חלף סך של  250של 

 מיליון ש"ח  3.9לעיל, תגדל לסך של    )ג(1.2.2המענק כמפורט בסעיף    תקרת (ד)

בתוספת מע"מ, צמוד למדד המחירים לצרכן  מיליון ש"ח(  2)חלף סך של    ,

  )ירידות לעומת מדד הבסיס לא תילקחנה בחשבון(. 2019בגין חודש דצמבר 

זה   זימון  דוח  פי  על  המוזמנת  הכללית  והאסיפה  ככל  כי  את  לא  יובהר,  תאשר 

 .ללא כל שינוי  הסכם הניהול הקיים בין מר דמרי לחברה ימשיך לחול,  ההחלטה הנ"ל

לתקנות   .1.2.7 השישית  לתוספת  בהתאם  דמרי  למר  המוצע  בדבר התגמול  פרטים  להלן 

 הדוחות )באלפי ש"ח(: 

 תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

 סה"כ 
היקף   תפקיד  שם )שנתי( 

 משרה

שיעור 
החזקה  

בהון  
 החברה 

 מענק ר שכ
תשלום  
מבוסס  

 מניות 

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר  עמלה
 שכירות

 אחר 

יגאל  
 - 63.06% מלאה  2מנכ"ל דמרי

מפורט כ
בסעיף 
1.2.2 
 לעיל.

- 3,126      

)רכב,  150
טלפון,  

עיתונים  
 ותקשורת( 

3,276 
)לא   

כולל 
מענק  
 שנתי( 

 

"(: "לאשר את תיקון התקשרות החברה  2החלטה מס'  " נוסח ההחלטה המוצעת )להלן:

  בירי בראשי בע"מ, חברות בשליטתו המלאה של מר דמרי, -ניהול עם מגנטון בע"מ ו בהסכם  

באותם  אשר תעמדנה לחברה את שירותי הניהול באמצעות מר דמרי,  בעל השליטה בחברה,  

למעט  תנאים בסעיף  תיקון  ,  כמפורט  השנתי  המענק  מנגנון  זה  1.2.2לעניין  זימון  .  לדוח 

 ". אישור האסיפה הכללית התיקון יכנס לתוקף ממועד 

 מר חזי דמרי  ותיקון התקשרות עם תהארכ .1.3

)להלן: .1.3.1 דמרי  חזי  כיום חזי" מר  מכהן  בחברה,  השליטה  בעל  דמרי,  מר  של  בנו   ,)"

כסמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה וכן כאחראי ביצוע בפרויקטים בחו"ל בהסכם העסקה  

 אשר פרטיו כדלקמן: 

 היקף ההעסקה הינו במשרה מלאה. ( א)

אלפי ש"ח   46משכורת חודשית בסך של  לחזי    זכאי  בחברה  תמורת עבודתו (ב)

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי ברוטו. השכר הבסיסי יהיה צמוד ל

"( כשמדד הבסיס  המדדהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן בסעיף זה: "

יולי   חודש  מדד  ביום    2021יהיה  הפרשי  2021באוגוסט    15שהתפרסם   .

 הצמדה יחושבו וישולמו אחת לשנה. 

 
 בנוסף מכהן מר דמרי גם כדירקטור בחברה.  2
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ברכב   (ג) שימוש  השתלמות,  קרן  מנהלים,  ביטוח  ו/או  פנסיה  לקרן  זכאי  חזי 

וטלפון סלולרי והוצאות בגינו. במידה וחזי יבחר    לפי ש"חא  400עד    בשווי של

 אחזקת במקום זכות השימוש ברכב,  רה,  בכך הוא יהיה זכאי לקבל מהחב

כל הוצאות הרכב, לרבות תשלום  את  ש"ח. סכום זה כולל    9,540רכב בסך של  

כמו כן, חזי זכאי להחזר הוצאות שהוציא במסגרת ולצורך מילוי  ק.  בגין דל

ועדת התגמול תבחן אחת לשנה את )תפקידו בחברה, ללא תקרה להוצאות  

. נכון למועד דוח זה, (ההוצאות בהן נשאה החברה במסגרת מילוי התפקיד

כ  כולל אחזקת  )לחודש    אלפי ש"ח  75-עלות העסקתו של חזי בחברה הינה 

 (. צאות, אך לא כולל מענק שנתי ומענק הסתגלותרכב והחזר הו

שנים    3שנים והיא תתחדש לתקופות נוספות בנות  3-תקופת ההסכם הינה ל (ד)

פעם המוסמכים  בכל  האורגנים  לאישור  נקבעה  בכפוף  ההעסקה  בהסכם   .

תניית אי תחרות במשך תקופת העסקתו של חזי בחברה. חידוש ההסכם יהא  

פי על  הנדרשים  רשאי   כפוף לאישורים  יהיה  צד  כל  דין. על אף האמור  כל 

ימים. כמו כן, רשאי צד לסיים את   90לסיים את ההסכם בהודעה מראש של 

  14ההתקשרות כאמור לאלתר במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה תוך  

 .יום ממועד קבלת הדרישה ובמקרה של הפרת אמון

ידי אסיפת    בנוסף, יהיה זכאי חזי למענק שנתי באותם תנאים שאושרו על ( ה)

ביום   החברה  של  המניות  ייגזר   2018  נובמברב  29בעלי  המענק  כדלקמן: 

מיליון ש"ח לא    50- מעמידה ביעדי רווח החברה. רווח שנתי לפני מס הנמוך מ 

מיליון ש"ח יזכה את   100יזכה את חזי במענק שנתי. רווח לפני מס בגובה של  

מיליון ש"ח    100-ל  50שבין  עמידה בגין יעד זה. בטווח רווח שנתי    100%-חזי ב

יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי. כמו כן, אם הציגה החברה  

על   העולה  בסך  שנתי  ש"ח    100רווח  ")מיליון  זה:  בסעיף  הרווח  להלן 

המקסימ("ליאהמקסימ הרווח  על  העולים  הסכומים  ייזקפו  לשנים  א,  לי 

שנה. גובה המענק בגין לי באותה  אהבאות, אך לא יעלו על הרווח המקסימ

ק. העמידה ביעדי הרווח יחושב כמכפלה של שיעור עמידה ביעד בתקרת המענ

הינה  ת המענק  ברוטו    7קרת  בסיס  וזכויות  )משכורות  נלווים  תנאים  ללא 

כאשר המענק    (סוציאליות, נכון לחודש דצמבר של השנה בגינה ניתן המענק

ח ומסך חבילת התגמול. לפרטים נוספים ראו ד  40%  שיעור של  לא יעלה על

-2018תא:  אסמכ  )מספר  2018  אוקטובר ב  25של החברה מיום    זימון אסיפה

ניתנו    לחזיאשר התוכן הנכלל בו מובא בזאת על דרך ההפניה.  (  01-100902

אלפי ש"ח    128אלפי ש"ח,    128בסך של    2020-ו  2019,  2018מענקים בשנים  

 . האלפי ש"ח, בהתאמ 150-ו

ככל שלא )דירקטוריון החברה, לאחר המלצת ועדת התגמול, רשאי להחליט   ( ו)

כי החברה תשלם לחזי מענק מיוחד,   (לקבלת מענק שנתי   יתקיימו תנאי סף

בס משכורות  שלוש  על  יעלה  למענק    3יס. שלא  זכאי  יהיה  חזי  בנוסף, 

 
( לחוק  3)א()275כללית ברוב לפי סעיף  בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי כל דין )לרבות אישור אסיפה    3

 החברות בנוגע למתן מענק מיוחד בפועל לחזי. 
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עלות העסקה  חודשי 6הסתגלות, במקרה של הפסקת עבודתו, שלא יעלה על 

 4.לתכול

  ,2021ביולי    20מיום    וועדת התגמול של החברה  דירקטוריון החברהבהמשך לאישור   .1.3.2

בתפקיד  עם חזי בהסכם העסקה תקשרות החברההארכת ותיקון המוצע לאשר את 

בחו"ל בפרויקטים  ביצוע  ולוגיסטיקה ואחראי  רכש  בת  סמנכ"ל  שנים    3, לתקופה 

 : בשינויים המפורטים להלןו 2021בנובמבר  1החל מיום  נוספות 

  46אלפי ש"ח ברוטו חלף סך של    50שכרו החודשי של חזי יועלה לסך של   ( א)

. השכר יוצמד למדד כאשר מדד הבסיס יהיה מדד חודש אלפי ש"ח ברוטו

ביום  2021יולי   ישולמו אחת  2021באוגוסט    15, שפורסם  . הפרשי הצמדה 

 9,540אלפי ש"ח חלף סך של    11חזי יהא זכאי לאחזקת רכב בסך של    לשנה.

 אלפי ש"ח בחודש.  81-עלות העסקתו הצפויה של חזי בחברה תהיה כ ש"ח.

בסעיף   הסכום (ב) כמפורט  המינימאלי  הרווח  לעיל,    )ה( 1.3.1  )א(1.2.2בהגדרת 

 מיליון ש"ח.  50מיליון ש"ח חלף סך של  80יגדל לסך של 

לעיל,    )ה(1.3.1  ()ב1.2.2בהגדרת הרווח המקסימאלי כמפורט בסעיף   הסכום (ג)

  מיליון ש"ח. 100מיליון ש"ח חלף סך של  180יגדל לסך של 

המובאת  .1.3.3 ההתקשרות  פי  על  חזי  זכאי  יהיה  לו  התגמול  של  טבלאי  סיכום  להלן 

 ח(:באלפי ש")לאישור האסיפה, כפי שפורט לעיל בהרחבה 

ים פרטי מקבל התגמול  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  

 סה"כ 
היקף   תפקיד  שם )שנתי( 

 משרה

שיעור 
החזקה  

בהון  
 החברה 

 מענק ר שכ
תשלום  
מבוסס  

 מניות 

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר  עמלה
 שכירות

 אחר 

זי  ח
 דמרי

סמנכ"ל 
רכש 

ולוגיסטיקה  
ואחראי  
ביצוע  

בפרויקטים  
 .בחו"ל

100% - 969 

לפי 
עמידה  
ביעדים 
מוגבל 

לתקרה  
  7של 

 משכורות. 

- - - - - - - - 

969  +
מענק  
)ככל 

 שיינתן( 

 

 התקשרות  ותיקון  תהארכאת  לאשר  "(: "3החלטה מס'  " נוסח ההחלטה המוצעת )להלן:

בהסכם העסקה עם מר חזי דמרי בתפקיד סמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה ואחראי ביצוע    החברה

החל    שנים נוספות  3, לתקופה בת  לפיהם מכהן כיוםתנאים  אותם  ב,  בפרויקטים בחו"ל

 ". לדוח זימון זה  1.3.2המפורטים בסעיף  בשינויים, למעט 2021בנובמבר  1מיום 

 התקשרות עם מר אופיר דמריותיקון  תהארכ .1.4

ועסק "(, בנו של מר דמרי, בעל השליטה בחברה, מאופירדמרי )להלן: "  מר אופיר .1.4.1

 בהסכם העסקה אשר פרטיו כדלקמן:כיום בתפקיד מנהל מחלקת שינויי דיירים 

משכורת ל  אופיר  זכאיהיקף ההעסקה הינו במשרה מלאה. תמורת עבודתו   ( א)

של   בסך  למדד    19חודשית  צמוד  יהיה  הבסיסי  השכר  ברוטו.  ש"ח  אלפי 

  המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן

. הפרשי  2018ספטמבר "( כשמדד הבסיס יהיה מדד חודש המדד: "בסעיף זה

 וישולמו אחת לשנה.  הצמדה יחושבו

 
( לחוק  3)א()275בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי כל דין )לרבות אישור אסיפה כללית ברוב לפי סעיף    4

 בפועל לחזי. הסתגלותהחברות בנוגע למתן מענק 
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זכאי לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, שימוש ברכב    אופיר (ב)

יבחר בכך הוא    אופירוטלפון סלולרי. במידה ו  לפי ש"חא  200בשווי של עד  

רכב בסך    אחזקתבמקום זכות השימוש ברכב,  רה,  יהיה זכאי לקבל מהחב 

כולל    6,830של   זה  בגין  את  ש"ח. סכום  הוצאות הרכב, לרבות תשלום  כל 

כן,  ק.  דל ולצורך מילוי   אופירכמו  הוצאות שהוציא במסגרת  זכאי להחזר 

ועדת התגמול תבחן אחת לשנה את )תפקידו בחברה, ללא תקרה להוצאות  

וח זה, "נכון למועד ד  .(ההוצאות בהן נשאה החברה במסגרת מילוי התפקיד

כולל אחזקת  )אלפי ש"ח לחודש  34-בחברה הינה כ  אופירשל   עלות העסקתו

  (., לא כולל החזר הוצאותרכב

שנים    3שנים והיא תתחדש לתקופות נוספות בנות  3-תקופת ההסכם הינה ל (ג)

. על אף חידוש ההסכם יהא כפוף לאישורים הנדרשים על פי דיןבכל פעם.  

ימים.    60ש של  האמור כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מרא

כמו כן, רשאי צד לסיים את ההתקשרות כאמור לאלתר במקרה של הפרה  

יום ממועד קבלת הדרישה ובמקרה של הפרת   14יסודית שלא תוקנה תוך  

 .אמון צד כלפי משנהו

,  2021ביולי    20לאישור דירקטוריון החברה וועדת התגמול של החברה מיום  בהמשך   .1.4.2

באותם    אופירעם    בהסכם העסקה  שרות החברההתק  הארכת ותיקוןמוצע לאשר את  

,  2021בנובמבר    1מיום    החלשנים נוספות    3כיום, לתקופה בת    מועסקתנאים לפיהם  

ב מניבים,  למעט  נכסים  במחלקת  עסקי  פיתוח  למנהל  תפקידו  הגדרת  י  שינושינוי 

אלפי ש"ח    19אלפי ש"ח ברוטו חלף סך של    24שכרו החודשי אשר יועלה לסך של  

, שפורסם  2021השכר יוצמד למדד כאשר מדד הבסיס יהיה מדד חודש יולי    ברוטו.

עלות העסקתו הצפויה  . הפרשי הצמדה ישולמו אחת לשנה.  2021באוגוסט    15ביום  

  אלפי ש"ח בחודש. 41-של אופיר בחברה תהיה כ 

לאשר  כמו הוחלט  שנתי  לאופיר  כן,  של    מענק  סך  על  תעלה  לא  תקרתו    2אשר 

השנתי   NOI  -ייגזר ממדד האשר    ,אלפי ש"ח  48  –ודשיות )ברוטו(, קרי  משכורות ח

 כדלקמן: NOIוטווחי של החברה, בהתפלגות לפי שנים  

מענק  מתקרת ה  40%  -מלש"ח יזכה את אופיר ב   16  של  בסך  NOI  -2022לשנת   ( א)

זה.   ביעד  עמידה  של    NOIבגין  ב  18בסך  אופיר  את  יזכה    100%  -מלש"ח 

  16בין  NOIמהווים את תקרת המענק. בטווח  100%עמידה ביעד זה, כאשר 

  -נמוך מ NOIמלש"ח יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי.  18 -ל

 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.   16

 - ל  19ינוע בין    NOI  -כאמור לעיל, אך טווח ה   2022זהה לשנת    -2023לשנת   (ב)

 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.  19 -נמוך מ NOIמלש"ח.  22

 - ל  26ינוע בין    NOI  -כאמור לעיל, אך טווח ה   2022זהה לשנת    -2024לשנת   (ג)

 מלש"ח לא יזכה את אופיר במענק.  26 -נמוך מ NOIמלש"ח.  30
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זכאי   .1.4.3 יהיה  לו  פי ההתקשרות המ  אופירלהלן סיכום טבלאי של התגמול  ובאת  על 

 ח(:באלפי ש")לאישור האסיפה, כפי שפורט לעיל בהרחבה 

 תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

 סה"כ 
 תפקיד  שם )שנתי( 

היקף  
 משרה

שיעור 
החזקה  

בהון  
 החברה 

 ר שכ
  מענק

)*( 

תשלום  
מבוסס  

 מניות 

דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית אחר  עמלה ייעוץ

דמי 
 אחר  שכירות

ופיר א
 דמרי

נהל  מ
פיתוח  
עסקי  

במחלקת  
נכסים  
 מניבים 

100% - 492 - - - - - - - - - 

492 
+מענק  

)ככל 
 שיינתן( 

 

התקשרות    הארכה ותיקוןאת  לאשר  "(: "4החלטה מס'  " נוסח ההחלטה המוצעת )להלן:

פיתוח עסקי במחלקת נכסים בהסכם העסקה עם מר אופיר דמרי בתפקיד מנהל  החברה  

כיום   , מניבים מועסק  לפיהם  תנאים  בת  באותם  לתקופה  נוספות  3,    1מיום  החל    שנים 

 ". לדוח זימון זה  1.4.2, למעט בשינוי המפורט בסעיף 2021בנובמבר 

 

 פרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר היום .2

 1החלטה מס'  –מדיניות התגמול של החברה  .2.1

)בהמשך    2014במרץ    19  ביום .2.1.1 החברה  מניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישרה 

וועדת ולהמלצת  הדירקטוריון  תגמול   לאישור  מדיניות  את  כן(  לעשות  התגמול 

  2016באוגוסט    21החברה לנושאי המשרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, וביום  

 אישרה האסיפה הכללית כאמור תיקון למדיניות התגמול. 

)בהמשך    2017בינואר    29ביום   .2.1.2 החברה  מניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישרה 

הת  וועדת  ולהמלצת  הדירקטוריון  התגמול לאישור  מדיניות  את  כן(  לעשות  גמול 

בינואר    1המעודכנת לנושאי המשרה בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום  

בינואר    29מדיניות התגמול, כפי שאושרה ביום    2019.5בדצמבר    21ועד ליום    2017

  , לא כללה תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה.2017

)בהמשך  אישרה    2017באפריל    3ביום   החברה  מניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה 

תגמול  מדיניות  את  כן(  לעשות  התגמול  וועדת  ולהמלצת  הדירקטוריון  לאישור 

החברה,   מנכ"ל  של  והעסקה  כהונה  תנאי  לרבות  בחברה,  המשרה  לנושאי  החברה 

 6לתקופה של שלוש שנים. 

בחברה    2020במרץ    18ביום   .2.1.3 המניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  )בהמשך  אישרה 

תגמול   מדיניות  את  כן(,  לעשות  התגמול  וועדת  ולהמלצת  הדירקטוריון  לאישור 

החברה,   מנכ"ל  של  והעסקה  כהונה  תנאי  לרבות  בחברה,  המשרה  לנושאי  החברה 

)להלן:    2022בדצמבר    31ועד ליום    2020בינואר    1, החל מיום  לתקופה של שלוש שנים

 7."(מדיניות התגמול הקיימת"

 
דוח מיידי מיום    2017בינואר    29שרה ביום  לפרטים בדבר מדיניות התגמול אשר או   5 )מס'   2017  בינואר  18ראו 

 (.2017-01-007914אסמכתא: 
  2017  בפברואר 27ראו דוחות מיידיים מהימים    2017 באפריל 3לפרטים בדבר מדיניות התגמול אשר אושרה ביום    6

 , בהתאמה(. 2017-01-036468-ו 2017-01-019761)מס' אסמכתאות:  2017 באפריל 3-ו
ביום    7 אושרה  אשר  התגמול  מדיניות  בדבר  מיום    2020במרץ    18לפרטים  מיידי  דוח  )מס'    2020  במרץ  18ראו 

 (.2020-01-026532אסמכתא: 
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מנכ"ל  כהונתו של   תנאי    תיקוןלצורך  החברה פעלה לעדכון מדיניות התגמול הקיימת   .2.1.4

לדוח    א'נספח  בנוסח המוצע לאישור על סדר יומה של האסיפה, המצורפת כ   ,חברהה

   .זימון זה

אופן אישור מדיניות התגמול המעודכנת והשיקולים וההנחות העיקריים שהנחו את  .2.1.5

 הדירקטוריון בקביעת עדכונה 

ביועדת   ( א) התכנסה  המלצותיה   2021ביולי    20ום  התגמול  גיבוש  לצורך 

לדירקטוריון בדבר עדכון מדיניות התגמול המעודכנת. דירקטוריון החברה 

הרצויה  התגמול  מדיניות  לעדכון  באשר  התגמול  ועדת  של  בהמלצותיה  דן 

לחברה, ולאחר ששקל המלצות אלו, אישר את מדיניות התגמול המעודכנת  

, והחליט להעבירה לאישורה של האסיפה הכללית בהתאם לסעיף  ם באותו יו

״  1999-א לחוק החברות, התשנ״ט267 להלן שמות  חוק החברות)להלן:  ״(. 

הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול בה נדונה מדיניות התגמול  

סבן המעודכנת:   דינה  )דח"צ(,  כהן  גילי  )דח"צ(,  חיים  בר  מיקי  ה"ה 

בישיבת הדירקטוריון בה נדונה ואושרה  סלמניק )דב"ת( , תמר)דירקטורית(

"ה מיקי בר חיים )דח"צ(, גילי כהן  מדיניות התגמול המעודכנת השתתפו ה

 ואסי חורב )דירקטור(.   , תמר סלמניק )דב"ת()דח"צ(, דינה סבן )דירקטורית(

והדירקטוריון  (ב) התגמול  ועדת  בפני  הובאו  האמורות,  הישיבות  במסגרת 

אספו על ידי הנהלת החברה בקשר עם מנכ"ל החברה, ובהם, נתונים אשר נ

( מועד תחילת כהונה )ותק(, השכלה, ניסיון רלוונטי, כישורים  1בין היתר: )

( התפקיד;  במסגרת  אחריות  ותחומי  הישגים  השוואה  2ומומחיות,  נתוני   )

ביחס לתגמול מנכ"ל החברה בחברות דומות לחברה מבחינת אופי הפעילות  

 . 2021יולי ( שכר ממוצע וחציון בחברה נכון לחודש 3ננסיים; )ונתונים פי

הצורך בתיקון התגמול ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו ושקלו את   (ג)

( קידום מטרות החברה  1בהתחשב, בין היתר, בשיקולים הבאים: )למנכ"ל   

( יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים למנכ"ל החברה. 2בראייה ארוכת טווח; )

יות התגמול המעודכנת מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו לתמרץ את  מדינ

( החברה,  מטרות  את  יקדמו  אשר  יעדים  להשגת  לפעול  החברה  ( 3מנכ"ל 

כהונ בתנאי  משתנים  רכיבים  התגמול    תבקביעת  במדיניות  החברה  מנכ"ל 

תרומת את  ביטוי  לידי  הבאה  ולהשאת   והמעודכנת,  החברה  יעדי  להשגת 

היתר,   בין  ( העלאת סף  4)  ;ובראיה ארוכת טווח בהתאם לתפקיד רווחיה, 

עבור מהווה  המנכ"ל  עבור  המשתנה  התגמול  ברכיב  המינימאלי   ו הרווח 

החברה; רווחי  להשאת  ראוי  ואופי 5)  תמריץ  החברה  לגודל  התייחסות   )

 להלן.  2.2.5בפרט נשקלו הנימוקים המפורטים  ומורכבות פעילותה.

דמרי (ד) וכמנכ"ל    מר  כדירקטור  מיוחד המכהן  אישי  עניין  בעל  הינו  החברה, 

באישור מדיניות התגמול המעודכנת, הנובע מעצם היותו נושא משרה אשר  

זכאי לגמול שאינו גמול דירקטורים המקובל בחברה לדירקטורים חיצוניים.  

לא השתתף ולא הצביע בדיוני   מר דמרילאור עניינו האישי המיוחד האמור,  

כל   לו.  הנוגע  במדיניות התגמול המעודכנת  הדירקטוריון בקשר עם הרכיב 



9 

חברי הדירקטוריון שהשתתפו בהצבעה לאישור מדיניות התגמול המעודכנת  

 הצביעו בעדה.

  התגמול והדירקטוריון נימוקי ועדת .2.1.6

 . להלן  2.2.5סעיף  ורא

 כנתעיקרי השינוי במדיניות התגמול המעוד  .2.1.7

החברה  הגדלת ( א) למנכ"ל  המענק  הקיימת(    2%)חלף    3%-ל   שיעור  במדיניות 

מיליון    250-מיליון ש"ח ו  100-והעלאת סך הרווח המינימאלי והמקסימאלי ל

)חלף,  ש"ח ו  80  סך של   בהתאמה  בהתאמה ,  מיליון ש"ח   180-מיליון ש"ח 

 במדיניות הקיימת(.  

השנתי למנכ"ל החברה עדכון תקרת מענק למנכ"ל החברה, באופן שהמענק   (ב)

  2בתוספת מע"מ )חלף תקרה בגובה של , מיליון ש"ח 3.9 סך של  לא יעלה על 

ש"ח מע"מ,  מיליון  צמוד  ,  בתוספת  הקיימת(,  התגמול  במדיניות  שנקבעה 

. ירידות לעומת מדד הבסיס  2019למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר  

 לא תילקחנה בחשבון.

 התגמול הקיימת אופן יישום מדיניות  .2.1.8

התגמול ( א) במדיניות  שנקבעו  התקרות  בין  התגמולים   הקיימת  היחס  לבין 

 . 100% שיעור שלמנהל כללי  להלן:דששולמו בפועל למנהל הכללי הם כ

 . הקיימת לא אושרו הסכמים בניגוד למדיניות התגמול (ב)

 2החלטה מס'  –תיקון הסכם הניהול עם מר יגאל דמרי  .2.2

 עניין אישי ומהות העניין האישי  השליטה בחברה שיש לו שם בעל .2.2.1

כאמור לעיל, הינו מר יגאל   2בעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי בהחלטה מס'  

ב בעקיפין  המחזיק  כדמרי  של  של    63.06%-שיעור  והנפרע  המונפק  המניות  מהון 

 החברה ומזכויות ההצבעה בה.

 הדרך שבה נקבעה התמורה  .2.2.2

של   כהונתו  בתנאי  דנו  והדירקטוריון  התגמול  דמריועדת  התמורה    מר  את  וקבעו 

בהתחשב בתפקידו, בתחומי אחריותו, בתנאי כהונתו הנוכחיים, ובאמצעות בחינת 

נתוני תגמול של מנכ"לים בחברות דומות. יצוין, כי הדיון נעשה בשים לב למדיניות 

אשר זו  אסיפה  לאישור  המובאת  המעודכנת  לפי    התגמול  השאר,  בין  נקבעה, 

בסעיף   המפורטים  התגמול  267השיקולים  ועדת  נימוקי  גם  ראו  החברות.  לחוק  ב 

 להלן.   2.2.5  והדירקטוריון בסעיף

 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה .2.2.3

בסעיף המפורטת  לאישור  1.2  ההתקשרות  בכפוף  הינה  באסיפה    לעיל  העסקה 

האסיפה   ידי  על  המעודכנת  התגמול  מדיניות  לאישור  ובכפוף  החברה  של  הכללית 

להלן, וזאת לאחר שנתקבל אישור ועדת   3.3.2 הכללית ברוב הנדרש כמפורט בסעיף

 והדירקטוריון.התגמול 

 עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות הדומות לה  .2.2.4

המפורטת   העסקה  של  מסוגה  עסקאות  קיימות  עסקאות    לעיל,  1.2בסעיף  לא  או 

על השליטה בה או שלבעל השליטה בה עניין אישי בהן,  דומות לה, בין החברה לבין ב
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אשר נחתמו בשנתיים שקדמו למועד אישור העסקה כאמור, או שהן עדיין בתוקף  

 במועד אישור העסקה כאמור, למעט כמפורט להלן:

ו בע"מ  מגנטון  עם  ניהול  בהסכם  החברה  חברות  -התקשרות  בע"מ,  בראשי  בירי 

אשר תעמדנה לחברה את שירותי הניהול ,  פרטיות בשליטתו המלאה של מר דמרי

, דהיינו עד ליום 2020בינואר    1שנים החל מיום    3באמצעות מר דמרי, לתקופה בת  

. לפרטים נוספים ראו דוח זימון  2020במרץ    18אשר אושרה ביום    2022בדצמבר    31

 (. 2020-01-022620)מספר אסמכתא:   2020במרץ  8אסיפה מיום 

 דירקטוריוןנימוקי ועדת התגמול וה .2.2.5

, לאחר קבלת אישור ועדת 2021ביולי    20דירקטוריון החברה אישר בישיבתו ביום  

התגמול באותו היום, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, את התקשרותה של החברה  

ו בע"מ  מגנטון  עם  ניהול  חברות  -בהסכם  בע"מ,  בראשי  בשליטתו פרטיות  בירי 

  מר דמרי,התקשרות החברה בהסכם ניהול עם    , לצורך תיקון מר דמריהמלאה של  

 זה לעיל, וזאת מהנימוקים הבאים:  לדוח 1.2  פורט בסעיףכמ

של   ( א) כישוריו  את  בחנו  והדירקטוריון  התגמול  דמריועדת  מומחימר  ותו,  , 

לתפקיד  התאמתו  את  מבססים  אלה  כי  ומצאו  והישגיו,  המקצועי  ניסיונו 

 מנכ"ל החברה באופן מיטבי. כן נבחנו גודל החברה ואופן פעילותה.  

תרומה ייחודית לחברה. ייחודיות זו הינה תוצאה, בין היתר של    למר דמרי (ב)

- מנהל את החברה ועסקיה במשך תקופה של למעלה מ  מר דמריהעובדה ש

שנה במהלכן הטביע חותמו באופן ברור על פעילות החברה והאופן בו היא   30

מתנהלת, מכיר את עסקיה ופעילותה עד לפרטים הקטנים ויצר במשך השנים 

מערכת קשרים מיוחדת המבוססת על אמון עם גורמים במערכת הבנקאית  

 עמם החברה באה במגע ועם ספקי החברה.  

ייזום עסקאות ופרויקטים חדשים,    , בתחוםמר דמרילחברה קיימת תלות ב (ג)

השפעה   לכך  להיות  עלולה  בחברה  עבודתו  את  ויפסיק  שבמידה  באופן 

 משמעותית על פעילותה. 

ל (ד) שישולמו  הניהול  דמרידמי  בגין מר  המלאה  התמורה  את  גם  כוללים   ,

בחברה  כהונתו   לחברת כדירקטור  הייעוץ  שירותי  ומתן  הבת  חברת  כיו"ר 

 הבת. 

בפעילותה של החברה ונוכח הישגיה של החברה, התמורה  לאור הגידול שחל  ( ה)

 הנה ראויה והולמת. מר דמריהמשולמת ל

פי נתוני השוואה לשכר מנהלים בחברות ציבוריות אחרות בתחום הנדל"ן,   על ( ו)

העני בנסיבות  וסביר  הוגן  של  יהתגמול  המכרעת  תרומתו  לאור  דמרי ן    מר 

רות הנדל"ן המובילות  לתוצאותיה העסקיות של החברה ומיצובה כאחת מחב 

 בארץ.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו בעת אישור תנאי הכהונה את היחס   ( ז)

לתנאי העסקה של שאר עובדי החברה )לרבות    מר דמריבין תנאי הכהונה של  

כאמור   העובדים  של  והחציוני  הממוצע  לשכר  היחס  ובפרט  קבלן(  עובדי 

בהתאמה(23.23:1-ו  18.33:1) על  ,  על  שכר  מבוסס  לרבות 2021  יוליות   ,

ין  יחלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי(, והנם בדעה כי בנסיבות הענ
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הינם סבירים ביחס לשכר הממוצע והשכר החציוני   מר דמריתנאי כהונתו של  

והאחריות המוטלת עליו כמו    מר דמריבחברה, בהתחשב בתפקידו הבכיר של  

ה אין  אלו  וליחסים  בו,  החברה  תלות  העבודה גם  יחסי  על  לרעה  שפעה 

 בחברה.  

ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים, כי נוסחת המענק השנתי עולה בקנה  ( ח)

לחוק החברות,   20אחד עם העקרונות לתגמול נושאי משרה שנקבעו בתיקון  

של   המכרעת  תרומתו  לאור  בחברה.  ומעמדו  תפקידו  את  הולמת  מר והנה 

בכיש  דמרי בתפקידו,  וכן בהתחשב  האחריות לחברה  ומידת  בניסיונו  וריו, 

הענ בנסיבות  והוגנת  ראויה  הנה  המענק  נוסחת  עליו,  ומביאה יהמוטלת  ין 

לידי ביטוי את מאפייני החברה, יעדיה ותכניותיה העסקיות. בהקטנת שיעור  

יחס הרכיב המשתנה לעומת חבילת התגמול לא  כי  )לרבות קביעה  המענק 

יש כדי להבטיח שבכל מקר80%יעלה על   ה )גם אם עסקי החברה יצליחו ( 

התגמול   יחרוג  לא  מראש.    לממדיםביותר(  צפויים  ובלתי  סבירים  בלתי 

לאור  זאת  ראוי,  הנו  המענק  בנוסחת  שנקבע  המינימאלי  הרווח  בנוסף, 

 הגדלתו.

יש   כי  סבורה  התגמול  המינימועדת  הרווח  סף  רכיב  אבהעלאת  בנוסחת  לי 

של המשתנה  ל  התגמול  להתאימו  כדי  בשנים  המנכ"ל  החברה  רווחיות 

והדירקטוריון התגמול  ועדת  למנכ"ל    האחרונות.  המענק  שיעור  כי  סבורים 

לתוצאותיה הכספיות    ין ובהתאם י הינו סביר והגיוני בנסיבות הענ(  3%)  שנקבע

 של החברה. 

ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מענק הסתגלות הינו מענק שראוי   ( ט)

 פקיד זה. ומקובל להעניקו לנושאי משרה בת

ומענק ההסתגלות אינו    ,יצוין ( י) רכיביו לרבות המענק השנתי  על  כי התגמול 

 חורג ממדיניות התגמול המוצעת.

היות ולדעת ועדת התגמול והדירקטוריון התגמול הוגן וסביר, ההתקשרות  ( יא)

את  מהחברה  תמנע  שההתקשרות  חשש  קיים  ולא  חלוקה,  כוללת  אינה 

 הצפויות. היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות ו

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון  .2.2.6

ההחלטה  לגבי    2021ביולי    20יום  ב  שנתקיימהבישיבת ועדת התגמול    ןבדיו ( א)

פו ה"ה מיקי בר חיים )דח"צ(, גילי כהן )דח"צ(, תמר סלמניק  כאמור, השתת

   )דב"ת( ודינה סבן )דירקטורית(.

ההחלטה  גבי  ל  2021ביולי    20ביום  בישיבת הדירקטוריון שנתקיימה    ןבדיו (ב)

מיקי בר חיים )דח"צ(, גילי כהן  כאמור, השתתפו ה"ה אסי חורב )דירקטור(, 

)דירקטורית(. סבן  ודינה  )דב"ת(  סלמניק  תמר  לא   )דח"צ(,  דמרי  יגאל  מר 

   ין אישי.יהשתתף בדיון בנושאים בהם יש לו ענ

השתתפ (ג) אשר  התגמול הדירקטורים  בוועדת  אישרו  ההחלטות  בקבלת  ו 

 ובדירקטוריון את העסקאות הנ"ל.

 הדירקטורים שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי  .2.2.7

 מוטב על פיה. הנובע מהיותו הנ"ל  הלמר יגאל דמרי יש עניין אישי בעסק
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 4-ו 3מס'   ותהחלט – ת בהסכמי העסקהיוהתקשרו ה ותיקוןהארכ  .2.3

 בחברה שיש לו עניין אישי ומהות העניין האישי שם בעל השליטה  .2.3.1

כאמור לעיל, הינו מר    4-ו  3מס'    ותבעל השליטה בחברה שיש לו עניין אישי בהחלט

מהון המניות המונפק והנפרע של    63.06%-שיעור של כיגאל דמרי המחזיק בעקיפין ב

 פיר. העניין האישי נובע מהיותו אביהם של חזי ואו החברה ומזכויות ההצבעה בה.

 הדרך שבה נקבעה התמורה  .2.3.2

בתפקידו,  ( א) בהתחשב  חזי  של  בתנאי שכרו  דנו  והדירקטוריון  התגמול  ועדת 

בתנאי העסקתו הנוכחיים, ובאמצעות בחינת נתוני תגמול    בתחומי אחריותו,

בחנו נתוני השוואה של שכר נושאי משרה  של סמנכ"לים בחברות נדל"ן וכן

החברה והעובדה שתנאי   התגמול של  נוספים בחברה. כמו כן, נבחנה מדיניות

 העסקתו של חזי אינם חורגים ממדיניות התגמול. 

את  ועדת   (ב) וקבעו  אופיר  של  העסקתו  בתנאי  דנו  והדירקטוריון  התגמול 

בתפקידו, בתחומי אחריותו בתנאי העסקתו הנוכחיים וכן  התמורה בהתחשב

נו על ידי  תפקידים נוספים בחברה. כמו כן נבח בחנו נתוני השוואה של בעלי

המקצועי, הישגיו וביצועיו    ועדת הביקורת והדירקטוריון כישוריו, וניסיונו 

 במסגרת תפקידו בחברה. 

 אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההחלטה .2.3.3

החברה   התקשרויות  את  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  לאישור  בהמשך 

מס'   בהחלטות  ההתקשרויות   1.4-ו  1.3המתוארות  את  מביאה  החברה  לעיל, 

 )א( לחוק החברות.275י הוראות סעיף האמורות לאישור האסיפה הכללית ברוב לפ

 עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות הדומות לה  .2.3.4

החברה לא הייתה צד לעסקאות מסוג העסקאות המפורטות לעיל או עסקאות דומות  

עניין   יש  בה  בה או קרובו או שלבעל השליטה  בעל השליטה  לבין  בין החברה  להן 

עסקה על ידי דירקטוריון החברה  אישי, שנחתמו בשנתיים שקדמו לתאריך אישור ה

 . לעיל  2.2.4כמפורט בסעיף    למעט  ,או שהן בתוקף במועד אישור דירקטוריון החברה

 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון .2.3.5

, לאחר קבלת אישור  2021ביולי  20החברה אישר בישיבתו ביום  דירקטוריון ( א)

את   הכללית,  האסיפה  לאישור  בכפוף  היום,  באותו  התגמול  הארכת  ועדת 

לדוח   1.3כמפורט בסעיף    העסקה עם חזיהתקשרות החברה בהסכם  ותיקון  

 מהנימוקים הבאים:  זה לעיל, וזאת

והדירקטוריון התחשבו בתנאי העסקתו של   (1) ובנתוני    חזיועדת התגמול 

של סמנכ"לים בחברות נדל"ן וכן סמנכ"לים נוספים בחברה, והנם   תגמול

ההעסקה וכן נוסחת המענק השנתי הולמים את תפקידו    סבורים כי תנאי 

ידו, לחברה וכן בהתחשב בתפק  חזישל    ומעמדו בחברה. לאור תרומתו

המוטלת עליו, נוסחת המענק הנה  בכישוריו, בניסיונו ומידת האחריות

את ביטוי  לידי  ומביאה  העניין  בנסיבות  והוגנת  החברה    ראויה  יעדי 

לתגמול   תקרה  בקביעת  העסקיות.  יחס  )ותכניותיה  כי  קביעה  לרבות 

יש  (  40%שיעור של    המשתנה לעומת חבילת התגמול לא יעלה על  הרכיב
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לא יחרוג   (עסקי החברה יצליחו ביותר גם אם)שבכל מקרה  כדי להבטיח  

 מראש.   התגמול לממדים בלתי סבירים ובלתי צפויים

הכהונה   (2) תנאי  בין  היחס  את  בחנו  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת 

לרבות (וההעסקה של חזי דמרי לתנאי העסקה של שאר עובדי החברה  

של העובדים כאמור    הממוצע והחציוני ובפרט היחס לשכר  (עובדי קבלן

שכ  ,1:5.26-ו  1:4.15) עלות  על  בהתבסס  חבהתאמה,    , 2021  יוליודש  ר 

שנתי בסיס  על  המשולמים  תשלומים  חלקיות  בדעה( לרבות  והנם  כי    , 

חזי דמרי הינם סבירים ביחס לשכר    בנסיבות העניין תנאי העסקתו של

של הממוצע הבכיר  בתפקידו  בהתחשב  בחברה,  החציוני    חזי   והשכר 

המוטלת יחסי    והאחריות  על  לרעה  השפעה  אין  אלו  וליחסים  עליו, 

 העבודה בחברה. 

מענק   (3) הינו  הסתגלות  מענק  כי  סבורים  והדירקטוריון  התגמול  ועדת 

 להעניקו לנושאי משרה.  שראוי ומקובל

ומענק    ,יצוין (4) השנתי  רכיביו לרבות המענק  על  חזי  זכאי  לו  כי התגמול 

 גמול של החברה.חורג ממדיניות הת ההסתגלות אינו

היות ולדעת הדירקטוריון התגמול הוגן וסביר, ההתקשרות אינה כוללת   (5)

קיים חשש שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד   חלוקה, ולא

 והצפויות.  בחבויותיה הקיימות

, לאחר קבלת אישור  2021ביולי  20החברה אישר בישיבתו ביום  דירקטוריון (ב)

בכפ היום,  באותו  התגמול  את  ועדת  הכללית,  האסיפה  לאישור  הארכת  וף 

בהסכם  ותיקון   החברה  אופיר התקשרות  עם  בסעיף  העסקה    1.4  כמפורט 

 לדוח זה לעיל, וזאת מהנימוקים הבאים: 

הביקורת   (1) אופירועדת  של  שכרו  בדבר  נתונים  בחנו  וכן    והדירקטוריון 

השוואה לשכר עובדים נוספים בחברה, כן בחנו את ביצועיו והישגיו   נתוני

הולם את הכישורים   במסגרת תפקידו כי השכר המוצע  והינם סבורים 

 הכרוכים בתפקיד. והן את ההשקעה והאחריות

קשרות אינה כוללת  היות ולדעת הדירקטוריון התגמול הוגן וסביר, ההת (2)

קיים חשש שההתקשרות תמנע מהחברה את היכולת לעמוד   חלוקה, ולא

 והצפויות.  בחבויותיה הקיימות

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון  .2.3.6

  חלטות הה  לגבי  2021ביולי    20יום  ב  שנתקיימהבישיבת ועדת התגמול    ןבדיו ( א)

ר כאמור, השתתפו ה"ה מיקי בר חיים )דח"צ(, גילי כהן )דח"צ(, תמ  1.4-ו  1.3

 סלמניק )דב"ת( ודינה סבן )דירקטורית(.  

 החלטות הגבי  ל  2021ביולי    20ביום  בישיבת הדירקטוריון שנתקיימה    ןבדיו (ב)

, השתתפו ה"ה אסי חורב )דירקטור(, מיקי בר חיים )דח"צ(, כאמור    1.4-ו  1.3

ת )דח"צ(,  כהן  יגאל גילי  מר  )דירקטורית(.  סבן  ודינה  )דב"ת(  סלמניק  מר 

 ין אישי. י דמרי לא השתתף בדיון בנושאים בהם יש לו ענ

התגמול  (ג) בוועדת  אישרו  ההחלטות  בקבלת  השתתפו  אשר  הדירקטורים 

 ובדירקטוריון את העסקאות הנ"ל.
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 הדירקטורים שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי  .2.3.7

לעיל הנובע   1.4-ו  1.3אישי בעסקאות המפורטות בסעיפים  למר יגאל דמרי יש עניין  

 מהיותו אביהם של חזי ואופיר. 

 

 כינוס האסיפה הכללית  .3

 מקום כינוס האסיפה ומועדה  .3.1

במשרדי  ,  15:00, בשעה  2021  ספטמברב  12,  א' האסיפה הכללית של החברה תתקיים ביום  

 , נתיבות. 1החברה בשד' ירושלים 

 ואסיפה נדחית מניין חוקי לקיום האסיפה .3.2

מני  אין .3.2.1 נוכח  יהיה  כן  אם  אלא  כללית  באסיפה  דיון  בשום  בשעה  ילפתוח  חוקי  ן 

בעת    שהאסיפה החוקי  המניין  נוכח  אם  אלא  תתקבל  לא  החלטה  וכל  לכך  ניגשה 

 .שהצביעו על ההחלטה

ן חוקי יתהווה אם יהיו נוכחים באסיפה לפחות שני בעלי מניות, בין בעצמם ובין  ימני .3.2.2

של    ידי באי כוחם, המחזיקים ביחד או מייצגים לפחות שליש מקולות ההצבעה  על

כעבור חצי שעה מן המועהחברה. א ד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי,  ם 

תידחה האסיפה לאותו היום בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו מקום, או למועד 

מאוחר יותר כפי שיקבע בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא  

ין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר  ימנ

ורק נושאים שנכללו בסדר היום של    משתתפים שהוא  והאסיפה הנדחית תדון אך 

 .האסיפה המקורית

הצביעו  .3.2.3 אשר  מניות  בעלי  של  קולות  גם  בחשבון  יובאו  החוקי  המניין  בקביעת 

לחוק החברות, וכן יובאו בחשבון קולות    87באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף  

האלקטרונית הפועלת לפי  של בעלי מניות אשר הצביעו באמצעות מערכת ההצבעה  

ז׳ לפרק  ב׳  התשכ״ח   2סימן  ערך,  ניירות  ״  1968-לחוק  ההצבעה  )להלן:  מערכת 

 הלן. ל 3.5.6ף ", בהתאמה( כמפורט בסעיחוק ניירות ערך"-״ והאלקטרונית

 ההחלטותהרוב הנדרש לקבלת  .3.3

א)ב( לחוק החברות, לפיו 267הוא רוב בהתאם לסעיף    1הדרוש לקבלת החלטה מס'   .3.3.1

מדיניות התגמול טעונה את אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, ובלבד  

 :שיתקיים אחד מאלה

הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות    קולותבמניין   ( א)

בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול,  שאינם  

בעלי המניות האמורים לא   של  כלל הקולות  במניין  בהצבעה;  המשתתפים 

 ; יובאו בחשבון קולות הנמנעים 

)א( לא סך   (ב) בפסקת משנה  בעלי המניות האמורים  קולות המתנגדים מקרב 

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%עלה על שיעור של 

פי  ע לפני    276סעיף  ל  לחברה  יודיע  בהצבעה  המשתתף  מניה  בעל  החברות,  לחוק 

הצבעה   כתב  באמצעות  היא  ההצבעה  אם  או,  באסיפה  כתב    –ההצבעה  גבי  על 

ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההתקשרות אם לאו; לא הודיע בעל מניה  

 . כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה
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א)ג( לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא  267לסעיף  אף האמור לעיל, בהתאם  על  

רשאי לקבוע את מדיניות התגמול גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד  

שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר  

כנת על  שדנו מחדש במדיניות התגמול המעודכנת, כי אישור מדיניות התגמול המעוד

 . אף התנגדות האסיפה הוא לטובת החברה

לחוק החברות,   275הוא רוב בהתאם לסעיף    4עד    2  מס'   ותהרוב הדרוש לקבלת החלט .3.3.2

 :לפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסקה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה

קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות  במניין   ( א)

ניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל  שאינם בעלי ע

 ; הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים 

)א( לא   קולותסך   (ב) בפסקת משנה  בעלי המניות האמורים  המתנגדים מקרב 

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה 2%עלה על שיעור של 

סעיף  על   לפני    276פי  לחברה  יודיע  בהצבעה  המשתתף  מניה  בעל  החברות,  לחוק 

הצבעה   כתב  באמצעות  היא  ההצבעה  אם  או,  באסיפה  כתב    –ההצבעה  גבי  על 

באישור ההתקשרות אם לאו; לא הודיע בעל מניה    ההצבעה, אם יש לו עניין אישי

 . כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה

 והוכחת בעלות המועד הקובע .3.4

באסיפה ולהצביע  להשתתף  מניות  בעל  זכאות  לקביעת  הקובע  בהתאם    המועד  הכללית, 

,  2021  אוגוסטב  12  ,'הלתקנות הצבעה בכתב, הינו: ביום    3לחוק החברות ולתקנה    182לסעיף  

 "(.המועד הקובעאביב בע"מ )להלן: "-בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל

 אופן ההצבעה  .3.5

 במועד הקובע אישור בעלות .3.5.1

ואותן מניות נכללות בין בעל מניות שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה מניות   ( א)

)להלן:   בעלי המניות על שם החברה לרישומים  המניות הרשומות במרשם 

רשום״ לא  מניות  במועד בעל  ימציא,  אם  רק  בהצבעה  להשתתף  יוכל  ״(, 

רשומות   אצלו  אשר  הבורסה  חבר  מאת  אישור  להלן,  המפורטים  ובאופן 

ת במועד הקובע,  ״(, בדבר בעלותו במניוחבר הבורסהלזכותו המניות )להלן: ״

באסיפה   הצבעה  לצורך  במניה  בעלות  )הוכחת  החברות  לתקנות  בהתאם 

״, תקנות הוכחת בעלות״-״ ואישור הבעלות״  )להלן:  2000-תש״סההכללית(,  

 בהתאמה(.

מחבר   (ב) לקבל  זכאי  רשום  לא  מניות  בעל  בעלות,  הוכחת  לתקנות  בהתאם 

לפי הטופס שבתו ערוך  שיהיה  בכתב,  בעלות  אישור  לתקנות  הבורסה  ספת 

 ״(.טופס אישור בעלותהוכחת בעלות וייחתם בידי חבר הבורסה )להלן: ״

חבר   (ג) בסניף של  זכאי לקבל את טופס אישור הבעלות  רשום  בעל מניות לא 

הבורסה או באמצעות משלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם 

 ים. ין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויביקש זאת. בקשה לענ

כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות   (ד)

הרישום   דין  האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  באמצעות  לחברה  יועבר  שלו 
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הוכחת  תקנות  לפי  בעלות  אישור  כדין  האלקטרונית  ההצבעה  במערכת 

 בעלות.

 הדרכים להשתתף ולהצביע באסיפה  .3.5.2

להצביע, יוכלו לעשות זאת, לפי בחירתם,  בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ו

 באחת הדרכים הבאות:

  3.5.3  בעל מניות רשאי להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, כמפורט בסעיף ( א)

 להלן; 

בעל מניות רשאי למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו על פי כתב   (ב)

 להלן;  3.5.4 כמפורט בסעיףמינוי 

 להלן;   3.5.5  מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף  בעל (ג)

מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית,    בעל (ד)

 להלן.   3.5.6  כמפורט בסעיף

ביותר מדרך אחת, תימנה 83בהתאם לסעיף   )ד( לחוק החברות, הצביע בעל מניות 

הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כוח  

 תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

 והצבעה על ידי בעל המניות בעצמו השתתפות באסיפה .3.5.3

בעל מניות לא רשום המעוניין להגיע לאסיפה ולהצביע בה בעצמו, ימציא לחברה את  

  3.5.1  שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף   48טופס אישור הבעלות עד  

   .לעיל

ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו״ר   בעל המניות יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על

ידי יו״ר האסיפה, ובעל מניות לא רשום יידרש    האסיפה או בפני מי שמונה לכך על

להציג בפניו גם את טופס אישור הבעלות, אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה  

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 השתתפות באסיפה והצבעה באמצעות בא כוח על פי כתב מינוי  .3.5.4

בעל מניות המעוניין למנות בא כוח שיגיע לאסיפה ויצביע בה במקומו )להלן:   ( א)

״(. אם הממנה  כתב המינויח )להלן: ״ו״( יחתום על כתב מינוי בא כבא כוח״

בדרך המחייבת את התאגיד, וימציא, באם  הוא תאגיד, ייחתם כתב המינוי  

 יידרש לכך, אישורים בכתב בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

מניות ימציא לחברה את כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ביחד עם    בעל (ב)

  שעות לפני מועד האסיפה, באופן המפורט בסעיף   24טופס אישור הבעלות, עד  

 להלן.  3.8

נדחית של האסיפה אליה מתייחס  (ג) לגבי אסיפה  גם  יהיה תקף  כתב המינוי 

כתב המינוי, אלא אם צוין אחרת בכתב המינוי, וכן בתנאי שהאסיפה הנדחית  

מקורית. נדחתה האסיפה, או הוחלט  ימים ממועד האסיפה ה  10תכונס בתוך  

על קיום אסיפת המשך, רשאי בעל מניות למנות בא כוח להצבעה באסיפה 

הנדחית או באסיפת ההמשך, לפי העניין, באופן המפורט לעיל, בין אם נכח 

 באסיפה המקורית בעצמו או על ידי בא כוח. 
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גם לאחר   יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור (ד)

המועד הנקוב לעיל, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב  

 המינוי כאמור לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

ידי הצגת תעודה מזהה בפני   בא כוח יידרש לזהות עצמו בהגיעו לאסיפה על ( ה)

ולהציג בפניו את    ידי יו״ר האסיפה  יו״ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על 

כתב המינוי, או העתק מתאים הימנו, ואת טופס אישור הבעלות )אם הממנה 

הינו בעל מניות לא רשום(, אלא אם אישור הבעלות של הממנה הועבר לחברה  

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה  .3.5.5

  87תו בסעיף  בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, כמשמעו ( א)

לחוק החברות, חלף השתתפותו באסיפה בעצמו ו/או באמצעות בא כוח ו/או  

במערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל לעשות זאת על גבי חלקו השני של כתב 

)להלן: " זה  זימון  בעל  כתב הצבעהההצבעה המצורף לדוח  "(. הצבעתו של 

באס והשתתף  נוכח  כאילו  תיחשב  ההצבעה  כתב  באמצעות  הן מניות  יפה 

 לצורך המניין החוקי הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.  

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה   (ב)

, עד השעה 2021  ספטמברב  12,  א' שעות לפני מועד ההצבעה, קרי: יום    4עד  

לות, אלא  , את כתב ההצבעה החתום על ידו וכן את טופס אישור הבע11:00

ההצבעה   מערכת  באמצעות  לחברה  הועבר  שלו  הבעלות  אישור  אם 

לכתב ההצבעה יהיה   להלן. 3.5.6 המפורט בסעיףהאלקטרונית, וזאת באופן 

תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו טופס אישור בעלות או אם 

 נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

" (ג) )להלן:  המניות  בעלי  במרשם  הרשום  מניות  רשוםבעל  מניות  "( בעל 

ני מועד שעות לפ   6המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה ימציא לחברה עד  

יום   קרי:  השעה  2021ספטמבר  ב  12,  א' ההצבעה,  עד  כתב 09:00,  את   ,

תעודת   או  דרכון  זהות,  תעודת  צילום  בצירוף  ידו  על  החתום  ההצבעה 

בסעיף המפורט  באופן  וזאת  יהיה  ל  3.8  ההתאגדות,  ההצבעה  לכתב  הלן. 

תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם נשלח לחברה צילום תעודת זהות, דרכון 

 או תעודת ההתאגדות.

בלא  (ד) אלקטרוני,  בדואר  הבורסה  מחבר  לקבל  זכאי  רשום  לא  מניות  בעל 

תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, אלא 

כן   לקבל  אם  מעוניין  הוא  אין  כי  לחבר הבורסה  כאמור  מניות  בעל  הודיע 

בדואר   הצבעה  כתבי  לקבל  מעוניין  הוא  כי  שהודיע  או  כאמור  קישורית 

ין קבלת הודעות יין כתבי ההצבעה תחול גם לעניתמורת תשלום; הודעתו לענ

 העמדה. 

 בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה. ( ה)

תשלח לבעלי מניות רשומים את נוסח כתב ההצבעה, ללא תמורה,    החברה ( ו)

 ביום פרסום זימון זה. 
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 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית .3.5.6

ההצבעה   ( א) למערכת  יזין  הבורסה  חבר  בכתב,  הצבעה  תקנות  פי  על 

כל אחד מבעלי המניות  לגבי  הנדרשים  ובה הפרטים  רשימה  האלקטרונית 

רשימת באמצעותו במועד הקובע )להלן: "  הלא רשומים המחזיקים במניות

 "(.  הזכאים

באסיפה   (ב) להצביע  רשאי  הזכאים  ברשימת  המופיע  רשום  לא  מניות  בעל 

הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה  

 האלקטרונית.  

השעה   (ג) עד  להודיע  רשאי  רשום  לא  מניות  המועד   12:00בעל  של  בצהריים 

תב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת  הקובע, בהודעה בכ

 הזכאים.

הזכאים   (ד) ברשימת  הכלולים  המניות  מבעלי  אחד  לכל  יעביר,  הבורסה  חבר 

או   אלקטרוני  דואר  באמצעות  הודעות  הבורסה  מחבר  מקבלים  ואשר 

את  הבורסה,  חבר  למחשב  המקושרות  התקשורת  מערכות  באמצעות 

 רכת האלקטרונית.הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במע

,  א'( שעות לפני מועד האסיפה, קרי: יום  6החל מתום המועד הקובע ועד שש ) ( ה)

השעה  2021ספטמבר  ב  12 עד   ,09:00  " המערכת)להלן:  נעילת  "(, מועד 

להיכנס  הזכאים,  המניות  לבעלי  תאפשר  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת 

גישה   בקוד  ושימוש  הזדהות  תוך  ההצבעה האלקטרונית,  ייחודי, למערכת 

 ולהצביע או לשנות הצבעה קודמת.

נעילת   ( ו) מועד  עד  לביטול  או  לשינוי  ניתנת  תהיה  האלקטרונית  ההצבעה 

 המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

אסיפת   ( ז) נקבעה  או  המערכת  נעילת  מועד  לאחר  האסיפה  נדחית  בו  מקום 

באמצעות  הצביע  אשר  רשום  לא  מניות  בעל  ההצבעה    המשך,  מערכת 

האלקטרונית לא יוכל לשנות את הצבעתו באמצעות המערכת. אין בקביעת 

אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע מבעל המניות, שהצביע באמצעות 

מערכת ההצבעה האלקטרונית באותה אסיפה, מלשנות את הצבעתו, אלא 

 שיוכל לעשות זאת בכל אמצעי הצבעה אחר כמפורט לעיל.

מניו ( ח) ההצבעה  בעל  מערכת  באמצעות  בעלות  אישור  לחברה  שהעביר  ת 

האלקטרונית, ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים, אינו נדרש להעביר 

באסיפת  או  הנדחית  באסיפה  הצבעה  לצורך  חדש  בעלות  אישור  לחברה 

 ההמשך.

הצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת  ( ט)

יימנו )ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע( במסגרת תוצאות האסיפה  

והן   באסיפה  הנדרש  החוקי  לצורך המניין  הן  ההמשך,  אסיפת  או  הנדחית 

 לצורך חישוב תוצאות ההצבעה.
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 אתר ההפצה  .3.6

יהיו(, ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, כתב הצבעה והודעות עמדה )ככל ו

"( וכן באתר הבורסה  אתר ההפצה)לעיל ולהלן: "  http://www.magna.isa.gov.ilבכתובת:  

 "(. אתר הבורסה" )להלן: ya.tase.co.ilhttp://maלניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: 

 הודעות עמדה  .3.7

 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על  .3.7.1

יום   קרי:  האסיפה,  כינוס  מועד  לפני  ימים  עשרה  עד  הינו  מניות,  בעל    2,  ה'ידי 

. החברה תפרסם את נוסח הודעה העמדה כאמור, לא יאוחר מיום 2021ספטמבר  ב

דירקטוריון  אח תגובת  את  עמדה שתכלול  הודעת  המציאו.  לאחר שבעל המניות  ד 

ספטמבר ב  7,  ג'   יום  החברה אפשר שתוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי:

2021  . 

 בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.  .3.7.2

 אופן המצאת מסמכים לחברה  .3.8

המסמכים שעל בעל המניות להמציא לחברה בהתאם להוראות דלעיל, ניתן להמציא עד את 

 למועדים שפורטו לעיל, באחת הדרכים הבאות:

 , נתיבות;  1במסירה ביד במשרדי החברה ברח' ירושלים  .3.8.1

 , נתיבות; 1במשלוח דואר רשום למשרדי החברה ברח' ירושלים  .3.8.2

 . law@dimri.co.ilדוא"ל במשלוח דואר אלקטרוני לעו"ד החברה בכתובת   .3.8.3

 הוספת נושא לסדר היום  .3.9

להתפרסם  .3.9.1 ועשויות  היום,  בסדר  שינויים  שיהיו  יתכן  זה  זימון  דוח  פרסום  לאחר 

העמד  ובהודעות  העדכני  היום  בסדר  לעיין  יהיה  ניתן  עמדה.  בדיווחי הודעות  ה 

 החברה שיתפרסמו באתר ההפצה. 

( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה 1%בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד ) .3.9.2

ידי הגשת  על  היום של האסיפה הכללית  בסדר  נושא  רשאי לבקש לכלול  הכללית, 

ובלבד שהנושא  זימון האסיפה,  ימים לאחר  בקשה אשר תומצא לחברה עד שבעה 

 ן באסיפה כללית. מתאים להיות נדו

נמצא כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית,   .3.9.3

תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה ימים  

)להלן:  היום  נוסף על סדר  נושא  אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת 

ם הודעה מתוקנת כאמור כדי לשנות את  "(. מובהר, כי אין בפרסוהודעה מתוקנת"

תפרסם  שהחברה  במקרה  האסיפה.  זימון  על  בהודעה  שנקבע  כפי  הקובע  המועד 

הודעה מתוקנת, תמציא החברה נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה 

אם  כאמור,  מתוקן  הצבעה  כתב  תמציא  החברה  שבו  האחרון  המועד  המתוקנת. 

 ום כאמור לעיל, הינו ביום פרסום סדר היום המעודכן. תתבקש הוספת נושא לסדר הי

 הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף אשר נדרש .3.10

בעל מניות המשתתף בהצבעה ימסור לחברה לפני הצבעתו, באופן המפורט להלן, את  .3.10.1

 "(:הפרטים הנדרשיםהפרטים הבאים )להלן: "

 ערך;לחוק ניירות  1" כהגדרתו בסעיף בעל ענייןהאם הוא " ( א)

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
https://ot.agmon-law.co.il/otcsdav/nodes/4400279/law%40dimri.co.il
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לתקנות הפיקוח על שירותים    1" כהגדרתו בתקנה  משקיע מוסדיהאם הוא " (ב)

-פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית(, תשס"ט

בחוק  2009 כמשמעותו  בנאמנות  משותפות  להשקעות  קרן  מנהל  וכן   ,

 ; 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

)ד( לחוק ניירות ערך,  37ו בסעיף  " כהגדרתנושא משרה בכירההאם הוא " (ג)

 בחברה; 

 ", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, בחברה;בעל השליטההאם הוא " (ד)

" ( ה) לו  יש  אישיהאם  הארכת  עניין  באישור  החברות,  בחוק  כהגדרתו   ,"

 ההתקשרות עם הדירקטורים ו/או ההתקשרות עם נושאי המשרה.

 הבא: בעל מניות ימסור את הפרטים הנדרשים, כמפורט לעיל, באופן .3.10.2

בעל מניות אשר יגיע לאסיפה על מנת להצביע בה בעצמו, ימסור את הפרטים   ( א)

 הנדרשים על גבי טופס אשר ייחתם על ידו לפני ההצבעה;

בעל מניות אשר מינה בא כוח על פי כתב מינוי, ימסור את הפרטים הנדרשים  (ב)

 על גבי טופס כתב המינוי;

בסעיף    בעל (ג) כמפורט  הצבעה,  כתב  באמצעות  להצביע  המבקש    3.5.5מניות 

 לעיל, ימסור את הפרטים הנדרשים על גבי כתב ההצבעה; 

מע (ד) באמצעות  להצביע  המבקש  רשום  לא  מניות  ההצבעה  בעל  רכת 

בסעיף   כמפורט  הנדרשים   3.5.6האלקטרונית,  הפרטים  את  ימסור  לעיל, 

 בכתב ההצבעה האלקטרוני, במקום המיועד לכך. 

ין  י ם הנדרשים לגבי קיומו של ענבעל מניות שלא ימסור לחברה את הפרטי ( ה)

ין  יאישי, כמפורט לעיל, וכן בעל מניות שיסמן "כן" בשאלה לגבי קיומו של ענ

 לא יצביע וקולו לא יימנה. –ין יאישי אך לא ימסור פירוט בענ

 סמכות רשות ניירות ערך .4

עובד שהיא    10בהתאם לתקנה   .4.1.1 ניירות ערך או  רשות  בעל שליטה רשאית  לתקנות 

יום מיום הגשת דוח זה להורות   21"( תוך  הרשותזה: "  הסמיכה לכך )להלן בסעיף

להצעה   בנוגע  ומסמכים  ידיעות  פירוט,  הסבר,  שתקבע,  מועד  בתוך  לתת,  לחברה 

 ולעסקה נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

רות על דחיית מועד האסיפה ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להו .4.1.2

ימים ממועד    35-הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מ

 פרסום התיקון לדוח. 

החברה תפרסם מודעה על דחיית האסיפה הכללית, אם תידרש, על העובדה שבוצע   .4.1.3

 תיקון לדוח בהוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. 

 עיון במסמכים  .5

ניתן לעיין בדוח המיידי, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שיוגשו לחברה( באתר   .5.1

הנוגע לעסקאות    הבורסה בכל מסמך  דין,  בכפוף לכל  לעיין,  ניתן  כן,  כמו  ובאתר ההפצה. 

והדירקטוריון  התגמול  ועדת  בפני  הוצגו  אשר  המסמכים  לרבות  זה,  בדוח  המפורטות 

, נתיבות, בשעות  1דיון ואישור העסקאות, במשרדי החברה, בשד' ירושלים  במסגרת הליכי ה

)בטלפון   מראש  בתיאום  הרגילות,  האסיפה 08-9939000העבודה  כינוס  למועד  עד  וזאת   )

 הכללית.
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( 5%על מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים )ב .5.2

של בעלי המניות, היינו )נכון למועד פרסום דוח זימון זה(  או יותר מסך כל זכויות ההצבעה  

אינן   935,394 אשר  ההצבעה  זכויות  כל  סך  מתוך  כאמור  בשיעור  שמחזיק  מי  וכן  מניות, 

מניות,    345,505מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, היינו )נכון למועד פרסום דוח זימון זה(  

כינו לאחר  מטעמו,  שלוח  באמצעות  או  בעצמו  במשרדה זכאי  לעיין  הכללית,  האסיפה  ס 

ההצבעה   וברישומי  ההצבעה  בכתבי  המקובלות,  העבודה  בשעות  החברה,  של  הרשום 

 באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.  

 נציגי החברה  .6

 ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'. מלכהעו"ד אמיר גודארד או עו"ד מתן 

 03-6078666, פקס: 03-6078607טלפון: אביב, -, תל98רח' יגאל אלון 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ 

 מרקוס, מזכירת חברה -: שרון גיגינחתם על ידי
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 מבוא 

הח  מדיניות  את  ולפרט  לתאר  הינה  זה  מסמך  ופיתוח מטרת  בניה  דמרי  י.ח.  של  המשרה  נושאי  לתגמול  בנוגע   ברה 

 2012-(, התשע"ג  20"(, מרכיביו ואופן קביעתו, בין היתר, בהתאם לחוק החברות )תיקון מס'  החברהבע"מ )להלן: "

 "(. 20 תיקון)להלן: "

מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר במסגרתה תוכל במידת הצורך לתמרץ ולתגמל את נושאי המשרה. רכיבי 

התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני על ידי האורגנים המוסמכים  

 1.לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין

 

   התגמול מדיניות של תוקפה

התגמול   המדיניות  ע"י  אישורה  מיום  החל  לתוקפה  להוראות    3למשך    הכללית  אסיפהתכנס  בהתאם  חוק שנים 

 . "(החברות חוקעל תקנותיו כפי שיעודכן מעת לעת )להלן: " 1999-החברות, התשנ"ט

 

ל אחת  לפחות  ועדכניותה  התגמול  מדיניות  את  תבחן  התגמול  שיידרכו  שנים  3-וועדת  ותמליץ  פי  לעת  מעת  ש 

 לדירקטוריון החברה על עדכון או הארכת תוקפה וכן תבחן את יישומה. 

 

למועד אישור מסמך מדיניות תגמול זה, קיימים בחברה מנגנוני תגמול לנושאי משרה בחברה, אשר החברה מחויבת 

 להם מכוח הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול שנכרתו.

דירקטוריון החברה  שאי המשרונ  הכהונה והעסקה של  תנאי ידי  על  בחברה במועד קביעת מדיניות התגמול    אינם ה 

 מדיניות התגמול שתתואר להלן. מ חורגים

 

יישם  תטמיע ותהחברה  הסכמים קיימים,    חידושכמו כן, במסגרת כריתת הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול חדשים/

חברה לחרוג ממדיניות תגמול זו, ככל שיידרש ותה של הרשפאת עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לא

 ובכפוף להוראות הדין. 

 

 

 אורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה 

ידי  על  ויאושרו  ידונו  המדיניות  במסגרת  המשרה  נושאי  של  התגמול  בתוכניות  ושינויים  העסקה  תנאי  אישור 

 . ןי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות כל ד

 
 
 . בה המשרה לנושאי זכות כל מקנה אינו החברה ייד-על  התגמול מדיניות אימוץ  1
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 ת מנחים בעת בניית מדיניות התגמול רונועק

בחברה   .1 המשרה  לנושאי  ומאוזנים  ראויים  תמריצים  יצירת  לשקף  הניתן  ככל  מנסה  התגמול  מדיניות 

בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה. מדיניות התגמול מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו  

יעדי להשגת  לפעול  המשרה  נושאי  את  יקדמו  םלתמרץ  הן    אשר  העבודה שלה  תוכנית  החברה,  מטרות  את 

מסך   לקבועים  המשתנים  הרכיבים  בין  הראוי  היחס  את  זה  ובכלל  טווח  ארוכת  בראיה  והן  המיידי  בטווח 

שאינן   סיכונים  ללקיחת  הרלוונטי  המשרה  נושא  את  לעודד  שלא  מנת  על  היתר  בין  וזאת  התגמול,  חבילת 

 דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.תוך מתן  ,הבהתאם למדיניות החברה לעניין ז

לאור מבנה ,  בין היתרגיוס ושימור מנהלים איכותיים וראויים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה,   .2

המשרה נושאי  של  הבכיר  ותפקידם  ומעמדם  החברה  של  המצומצם  האדם  והצלחתה  כוח  פיתוחה  המשך   ,

 לאורך זמן.

ים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה לידי ביטוי תרומתו תנבים משי כרבקביעת   .3

של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בין היתר, בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של  

 נושא המשרה. 

 מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה. .4

 ל כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות.חול עת תוינהמדי .5

 

 מדיניות התגמול 

 כללי 

לתפקידם  תכניתככלל,   מותאמת  משרה  לנושאי  ה  התגמול  וליעדים  בחברה  אחריותם  להשגה ולתחומי  ניתנים 

להם בראי   המוצבים  ומדיניותה  שלה  העבודה  תכנית  החברה,  מטרות  קידום  לצורך  תפקידם  מילוי    הבמסגרת 

 ח. ארוכת טוו

 :התגמול מדיניותמטרות 

 , בראייה ארוכת טווח;הומדיניות ה, תכניות העבודה שלחברהמטרות ה קידום .א

  של   הסיכונים   ניהול   במדיניות,  השאר  בין,  בהתחשב,  המשרה  לנושאי  ראויים  תמריצים  יצירת .ב

 ;  החברה

ושימור .ג לניה  גיוס  האיתן  הבסיס  את  המהווים  מצטיינים  איכותיים   משךה,  חברהה  לומנהלים 

 . זמן לאורך והצלחתה פיתוחה
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 :משרה ילנושא תנאי כהונה והעסקה קביעת בעתשיקולים 

המשרה  ב   התחשבות .א נושא  או  לכהונה  המועמד  של  והישגיו  המקצועי  ניסיונו  מומחיותו,  כישוריו,  השכלתו, 

  המכהן.

אחריותבתפקיד,  ב  התחשבות .ב ההעסקהתחומי  בתקופת  נובו  ,  עם  קודמים  )ככ  אשהסכמים  ל שלא  המשרה 

 מדובר בנושא משרה חדש(. 

 ; הואופי פעילות החברה גודל .ג

 ל נושא המשרה; עהמלצת הממונה  .ד

רווחי  החברה  יעדי  להשגת  המשרה  נושא  של  תרומתו .ה ובהתאם   והכל,  הולהשאת  טווח  ארוכת  בראייה 

 לתפקידו של נושא המשרה )לעניין רכיבי תגמול משתנים(;

בעת אישור תגמול לנושא משרה, יוצגו נתונים אודות:    –הומנהלי  רהבח ה  עובדירמת ההשתכרות של  ל  יחס .ו

ב1) דומה  ברמה  משרה  נושאי  של  התגמול  שרלוונטי((  )ככל  )חברה  הקודם 2;  המשרה  נושא  של  השכר   )

ש )ככל  תפקיד  )רלוונטיבאותו  והשכר  3(  הממוצע  השכר  עובדי    החציוני(  הקבלן    החברהשל  ועובדי 

בהקשר זה   –ד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה  כל אח  בין  סחוהי   החברההמועסקים אצל  

, על החברהתיבחן השפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים  

  .  בחברהיחסי העבודה  

לעת  השוואה   .ז משרה    ההשתכרות  לרמתמעת  נושאי  דומות.    דומים  בתפקידיםשל   ת דומו  חברותבחברות 

זה  לעניי אופי  ן  מבחינת  לחברה  חברות הדומות    שווי   כגון  רלוונטיים  כספיים  ונתונים  הפעילות  וענףיהיו 

.  שלה  הפעילות  וסוג  החברה  גודל,  לאופי  בהתאם  אלו  פרמטרים  מכלולאו  /ו  הכנסות,  מאזן  סך,  שוק

  .חברות 10-לכך שמספר החברות בקבוצת ההשוואה שלה לא יפחת מ תשאףהחברה 

 ה. החבר י של פסכמצבה ה  .ח

 לקביעת תנאי סף לכישורים והשכלה של נושאי משרה, ככל שתידרש לכך.  דון בכל השיקוליםת ועדת התגמול

כפי שאושרה על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון, בכל   ,להלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה 

התגמול. תכניות  לרכיבי  אין    הנוגע  כי  ויובהר  זו  דמב יודגש  החברה  יניות  על  כלשהי  התחייבות  להשית  בכדי 

 כלפי נושאי המשרה שלה. 

 קבוע  שכר  רכיבי .1

. באופן שוטף תפקידו בחברה בביצוע משקיע הוא אותו הזמן עבור נושא המשרה את לתגמל נועד – קבוע שכר

 מת תפקידורו  סיונו המקצועי של נושא המשרה והן את הגדרת תפקידוישכר קבוע משקף הן את כישוריו ונ

 בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה. 

 :מלאה במשרה כהונה  בגין  בחברה משרה לנושאי החודשית העלות תקרת להלן

 2016הידוע בדצמבר למדד  ובתוספת הפרשי הצמדה  בתוספת מע"מ אש"ח 262 –מנכ"ל 

 2019ן דצמבר כן בגילצר  יריםחמפת הפרשי הצמדה למדד הבתוס אש"ח 1202 -נושאי משרה למעט מנכ"ל

 
 
דן  , אוביטוח מנהלים, קרן השתלמותלפיצויים, באליות, דמי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, הפרשה כולל הפרשות סוצי  -ת שכר עלו  2

 .רכבמוש בשישווי   מחושבת על פיעלות בגין רכב   .ועיתונים רנטאינטמתנות לחג, , טלפון ,ודה, עלות בגין רכבכושר עב
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(  3)א()275  סעיף  לפי  ברוב  כללית  אסיפה  אישור)לרבות    דין  כל  פי  על  כיםסמהמו  האורגניםלאישור    בכפוף

ובכפוף לתקרת בחברה(,    המשרה  נושאישהנם    וקרוביו  השליטה  בעל   של  שכר  לעדכון  בנוגע  החברות  וקלח

עד תקרת השכר הקבועה    משרהה  אינושם של  ת שכרתוכל לעדכן א  החברההעלות החודשית הקבועה לעיל,  

   .יללערט להם, כמפו

 

א. הצמדת השכר הקבוע תיעשה,  ן באופן חלקי או מלהשכר הקבוע עשוי להיות צמוד למדד המחירים לצרכ

 אם בכלל, באופן פרטני על פי שיקול דעת החברה. 

 

לא המשרה  נושאי  בכיר,  ניהולי  תפקיד  בעלי  המשרה  נושאי  היות  לתגזכאי  יהיו  בשל  עבודה  ם  עבור  מול 

 ועית. ה השבוחהמנבשעות נוספות או בזמן 

 

  ועדת   תדון  שנה  בכלדיהם לאורך זמן,  תפקינושאי המשרה ב  לאפשר לשמר את  בכדי  –שכר תקופתית    בחינת

בנפרד    הקבוע  שכרם  בגובה  התגמול בחברה  המשרה  מנושאי  אחד  כל  לבעלי    למולשל  הרלוונטי  השוק 

דומים   החברה  העסק  מצבה  ולמולתפקידים  של  ,  לדירקטוריון   תמליץ,  יל על  המנויים  לשיקולים  ובהתאםי 

  .העדכון גובה מה, כןו ובמידה השכר של ןעדכו לאשר האם ככל שנדרש אישורו,

 

מעלות השכר הקבוע של נושא משרה הכפוף למנכ"ל, לא תיחשב   5%העלאה של השכר הקבוע בשיעור של עד  

תנאי   של  מהותי  והההכהונכשינוי  המשרה,  עסקה  ה  נושא  את  של  טעונה  תהיה  של  וראישולפיכך  "ל מנכו 

 ,"ללמנכ  הכפוף  המשרה  נושא  של  ונה הכה  שתנאי  לכך  פוףכב   תיעשה  כאמור   העלאה,  זאת  עםהחברה בלבד.  

   לא יחרגו מתקרות הגמול הקבועות במדיניות תגמול זו.

 

נושאי    –  נלווים  תנאים של  והעסקה  כהונה  תנאי  תננכלל  המשרהבמסגרת  והפרים  נלווים  שות  אים 

 בחברה.  לנהוגו חוקוציאליות בהתאם לס

לחג,  הבראה לה,  חמ,  חופשה  היתר  בין  כוללים  נלווים  תנאים ולפיצויים,  שי  לתגמולים  הפרשות  הפרשות   ,

   .מותלהשתקרן לוהפרשה  פנסיוניות 

  כפי "ב, וכיו נישא מחשב,  ידינ  ןפוטל, רכב, תפקידו מילוי לצורך, המשרה נושא לזכות להעמיד רשאית החברה

,  אלה   נלווים   םבתנאי  הכרוכות  ההוצאות  בכל  תישא  היא  כי  לקבוע  רשאית  רההחב .  החברה  הנהלת  שתקבע

 בכל  או   בחלק  תישא   היא   כי  המשרה  נושא  עם  בהתקשרותה  לקבוע  רשאית  החברה.  בגינם   המס  גילום  תלרבו

ו  נעשו  אשר  המשרה  נושא  הוצאות )בארץ    לינה,  אינטרנט,  פוןלט  לרבות,  ותפקיד  מילוי  לצורך במסגרת 

  חברות  מיד,  מקצועית  ספרות,  עיתונים "ל,  ובחו  בארץ  נסיעה  הוצאות,  אירוחביגוד,  ל,  "שא,  (לה  ומחוצה

   "ב. צוכיו  , ייעוץ, ביטוח רפואימקצועי בארגון

 

סגרת  רה במלא נקבעת תקרה להחזר הוצאות. ועדת התגמול תבחן אחת לשנה את ההוצאות בהן נשאה החב 

נושא  מילוי של  מחזירהתפקידם  החברה  המשרה.  המושלנ  י  מילוי אי  במסגרת  שהוציאו  הוצאות  שרה 

 ט את מהות ההוצאות. צגת קבלות ומילוי דוח המפרתפקידם כנגד ה

 



 

7 

 

הלוואות לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל החברה יוכלו להינתן באישור המנכ"ל ובהתאם לנוהל החברה בענין 

 ן. המוסמכים ע"פ דיגנים האור אישורזה, בכפוף ל

בשליטתם  שירותים   הברלח  המספקים  משרה  נושאי חברה  עם  שירותים  הסכם  מבוצע   לום התש ,  במסגרת 

  (.הוצאות החזרומכיל בתוכו את השכר הקבוע )למעט כדין  מסחשבונית כנגד 

בים  ן רכירה ביה החבשינויים בתנאים הנלווים ייבחנו כחלק מסך הרכיב הקבוע בהתייחס ליחסים שהגדיר 

 עים בחבילת התגמול.משתנים לקבו

במסגרהנל  םינאהת והדירקטוריון  התגמול  וועדת  ע"י  ייבחנו  היקף  ווים  לסך  תקופתית  בחינה  ההוצאות ת 

 ויעודכנו במידת הצורך. 

 

 מענק מבוסס יעדים – תגמול משתנה .2

יה ארוכת  וחיה, בראורשאת  ולה  החברההרכיב המשתנה ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי  

האורגנים , הכל לפי החלטת  פי קריטריונים הניתנים למדידה-עלה ושרהמ   בהתאם לתפקידו של נושאוח,  טו

 . םהמוסמכי

המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול היעדים שהוגדרו  הרכיב 

 ותו.  אחרי במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומימראש לו 

האא-על להעניקף  רשאית  תהא  החברה  לעיל,  מהק  חל  מור  אתלא  או  כאמור,  המשתנה  מהרכיב  סך   ותי 

עולהרכיב המשתנ כולו, אם סכומו אינו  עלה  בשנה,  חודשיות  פי קריטריונים שאינם  -ה על שלוש משכורות 

למדידה   על   –ניתנים  משתנה  תגמול  בהתחשב-קרי,  בדיעבד,  במבחן  דעת,  שיקול  שבתרו  פי  נושמתו  א ל 

משרה הכפוף למנכ"ל, לו החברה תהא רשאית להעניק נושא  ל  יחסהאמור לעיל, לא יחול בהמשרה לחברה;  

ד-עלגמול משתנה,   בדיעבד, ללא  פי שיקול  במבחן  , לבד מעמידה בתקרת המענק כפי שנקבע מגבלה  כלעת, 

   במדיניות תגמול זו.

 

בכללות החברה  הצלחת  את  מבטאים  החברה  למייעדי  תה  שכניותמוש  תרומתם  את  היה,  נושאי  משרה ל 

 לו.  רצון החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אואת  רההחבלהצלחת 

יעדים המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח הקצר והארוך על מנת במניין היעדים יכללו  

שלה   חברה והאסטרטגיה רות הום מטבקיד  ליצור זהות אינטרסים בין החברה, בעלי המניות ונושאי המשרה,

 כאמור.

ל  בשיעור שלא יעלה ע   ל המענקת גובהו שיתהיה סמכות להפח  , בהמלצת ועדת התגמול,ברההחון  לדירקטורי

בחינת סבירות המענק לתקופת כהונת נושא המשרה בתפקידו, מורכבות היעדים והיקפם,  , בשים לב ל20%

  רה.למצבה העסקי והכספי של החבכן השגתם ושרה לשא המשל נו שהתקבל מעמידה ביעדים לעומת תרומתו 

הסמכות  ו  כמ תהא  לדירקטוריון  המענק    לבטלכן,  תשלום  מסויםאת  משרה  ש  לנושא  מעילה,  במקרים  ל 

 .  התנהלות בלתי תקינההונאה ו/או 

 

 תחולה

 שויים להיות זכאים לתגמול המשתנה. מנכ"ל ונושאי משרה אחרים הכפופים למנכ"ל ע
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 : להענקת תגמול משתנה מצטבריםה סףהי תנא

המענקתציג  ה  החבר  -  הרווח  מבחן • ניתן  בגינה  )השנה  הרלוונטית  התגמול  מס  רווח  (  לשנת  לפני  שנתי 

הפ שישנם,  לאחר  ככל  קלנדרית,  שנה  אותה  בגין  למענקים  לדוחות  רשה  בהתאם  כספיים  הוזאת 

 המאוחדים והמבוקרים של החברה.

קרן,    עון שלירי הפהחברה עמדה באופן מלא בתנא  רלוונטית,לנדרית ה הקה  שנהבמהלך    -  מבחן הפירעון •

וה שהנריבית  חוב  אגרות  בגין  הצמדה  לאפיקה  פרשי  בנקאיים  תאגידים  מיידי   וכן  לפירעון  העמידו 

 . שהיו במחזור באותה שנההלוואות 

ת עסק  להנח  באשר  אויותאו הפניית תשומת לב בגין אי וודהיעדר הערת "עסק חי"    -  חוות דעת "חלקה" •

 הרלוונטית.  התגמול  פי השנתי לשנתוח הכסבדרים חוות דעת רואי החשבון המבקב חי

 

עמידה שלעי ב  אי  הסף  מתנאי  יותר  או  בשנ ל,  אחד  למענק  זכאים  יהיו  לא  המשרה  נושאי  כי  ה  משמעותה 

 הרלוונטית.הקלנדרית 

 מענק למנכ"ל החברה 

   רווחיעדי מענק המבוסס על עמידה ב

כפופי מנכ"ל, בנטרול   ולנושאי המשרה למנכ"ל ם ענקירווח שנתי לפני מס ולפני מ –" נתיח שרוו"ת זו דיניומב

 הוכר בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה.  דל"ן נטו ממס )כלפי מעלה(, ששערוכי נ

זכאי יהיה  הרוווסכ  ביןההפרש שסכום  מתוך    %32של    בשיעור  למענק שנתי  המנכ"ל  כהגדרתו    י ח השנתם 

 הרווח)להלן: "  (2019דצמבר  חודש  )צמוד למדד המחירים לצרכן של    ש"חן  יומיל  100  80לבין הסך של    לעיל

בשנים  .  ( "ממע  פתבתוס)  "(המינימאלי או  בשנה  כאשר  שנתי,  רווח  החברה  הציגה  מסוימת  ובשנה  במידה 

וח  סכום ההפרשים בין הרוז  פסד, יקוזמאלי או המיניווח ההנמוך מהרשנתי  שקדמו לה הציגה החברה רווח  

לצורך    השנתיכאמור, מסך הרווח  שנה    לכבפועל לבין הרווח המינימאלי שיהיה בהשנתי  ההפסד    וא  נתישה

מיליון ש"ח   250  180שנתי העולה על    רווחכמו כן, אם הציגה החברה בשנה מסוימת  השנתי.    המענקשוב  חי

לצר  המחירים  למדד  של)צמוד  "2019דצמבר    חודש  כן  )להלן:  הסכוקפייז  "(,המקסימאלי  ווחהר(  מים ו 

 .  לי באותה שנהאהמקסימ הרווחעל  אך לא יעלו  ,לשנים הבאות העולים על הרווח המקסימאלי

 המענק השנתי יחושב באופן מדורג כדלקמן:

 תגמול במונחי שיעור מהרווח * (ש"חרווח בשנת המדידה )מיליוני  

 0% 10080 -מ וךנמח הרוו

  %32 10080על מרווח 

 
  .2019 דצמבר חודשם לצרכן של ירימחדד הד למ* צמו

המ כי  מחושיובהר,  הרווח  ענק  של  כפונקציה  מעל  ב  בכמיליון    100  80העודף  המענקים  ש"ח,  לתקרות  פוף 

 פרק "תקרות מענקים"(.  להלן)ראה 

 

 .  ם השנתיימועד אישור הדוחות הכספיים ימים מ 30בתוך  למנכ"להשנתי ישולם  המענק
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 ופי מנכ"ל משרה כפ ענק לנושאימ

סיפה  נכ"ל יינתן בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים על פי דין )לרבות אישור אלנושאי משרה כפופי מ  מענק

 בעל   של  קרוביםשאי המשרה כפופי המנכ"ל הנם  במידה ונו( לחוק החברות  3)א()275כללית ברוב לפי סעיף  

 (. הדין פי על שיידרש לוככ אם, מדידים םשאינ  מענק לרכיבי בנוגעוזאת  ,יטההשל

  קטוריון, התגמול והדירול להיקבע בהתבסס על יעדים מדידים כפי שיוגדרו ע"י ועדת יכ גובה הרכיב המשתנה

על ו/או  בדיעבד.  -כמתואר להלן  במבחן  דעת  יכול -כאמור להלן, תגמול משתנה עלפי שיקול  דעת    פי שיקול 

של   לתקרה  עד  ל  מהתגמול  100%להינתן  שישולם  משרהמשתנה  לעמידה  נושא  בכפוף  למנכ"ל,  הכפוף  ה 

 המענק הקבועה במדיניות תגמול זו. בתקרת

 יעדים מדידים

 לעיל.  כהגדרתו  – רווח שנתי .1

הנמוך מ זה.  את    יזכהלא    ש"חמיליון    80  -רווח שנתי  ביעד  בגין עמידה  רווח שנתי נושאי המשרה 

  עד זה.עמידה בגין בי 100%-שרה במיליון ש"ח יזכה את נושא המ 180ה של בגוב 

  .מיליון ש"ח יחושב שיעור הזכאות בגין היעד באופן ליניארי 180 -ל 80 בטווח רווח שנתי שבין

כן, )בסך ה  כמו  הציגה החברה רווח שנתי  על  אם  "  180עולה  זו:  בפיסקה  )להלן  הרווח  מיליון ש"ח 

על הרווח    לשנים הבאות, אך לא יעלו  "(, ייזקפו הסכומים העולים על הרווח המקסימליימליהמקס

   באותה שנה.המקסימלי 

 

מדי שנה  ים אישיים  יעדלנושאי משרה  וע  לקב  עשויים  דירקטוריוןהועדת התגמול ו  -  שייםיעדים אי .2

עמיד על  שלהם  ההשפעה  ויכולת  אחריותם  לתחומי  אישייםבהתאם  יעדים  אלו.  ביעדים  יכול    ה 

עמידה ביעדי שיווק, כתיבת טים,  ע פרויקוחות זמנים לביצועמידה בלדים תפעוליים כגון  שיכללו יע

נ ותכניות,  הליוהטמעת  חוןהמקרקעי  בפנקסי  הרישום  משך  קיצורם  עלויות  הפחתת  גלם  ,  מרי 

 וכיוצ"ב. 

  יקבעו   שתנהמ  בתגמול  המזכה  בהם  מינימלי   עמידה  ושיעור  משקלם ככל שייקבעו,  ,  היעדים  תמהיל 

 .הדירקטוריוןי "ע שנה מדי

 

  ם המדידים לנושאי משרה כפופי מנכ"לן היעדיב מענק בפועל בגיחישו

כמכפלה של שיעור עמידה   שביחו  , ככל שייקבעו,משרה  נושא  כל  של  מענק בגין המרכיבים המדידיםה  גובה

ה מטה  )ראוגדרה עבורו  מענק שהנוסחת התגמול לנושא משרה ותקרת ה  במשקלם על פי  ביעדים המדידים

 פרק "תקרות מענקים"(. 
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 תקרות מענקים

השה של  מענק  סך  על  יעלה  לא  למנכ"ל  לצרכןן  מיליו  4  2נתי  המחירים  למדד  צמוד  מע"מ,  בתוספת   ש"ח 

 )ירידות לעומת מדד הבסיס לא תילקחנה בחשבון(.  2019חודש דצמבר ב הידוע

זכויות  ים ווו יס ברוטו )ללא תנאים נלמשכורות בס  7יעלה על  כפופי מנכ"ל לא  המענק השנתי לנושאי משרה  

 .  (ניתן המענקה בגינ נהדצמבר של השחודש ל , נכוןסוציאליות

 

 : נושאים נוספים

ברוב    אישור)לרבות    דין  פי  על  המוסמכים  גניםהאור   לאישור  בכפוף  –  דמענק מיוח  .1 כללית  אסיפה 

סעיף   החברו3)א()275לפי  לחוק  ובעל  לבפועל  מיוחד    נקמע  למתן  בנוגעת  (  שהנם    קרוביוהשליטה 

במידה ובתקופת מדידה   להחליט כירשאי , המלצת ועדת התגמול הדירקטוריון, לאחר י משרה(,שאנו

המשתנ בתנה,  לתגמול  החברה  תעמוד  שנתי,לא  מענק  לקבלת  סף  לנושא  אי  תשלם  משרה   החברה 

ויוצאי דופן ו/או    בגין הישגים מיוחדים  דופן מצידו ו/אובחברה מענק מיוחד בגין מאמץ חריג ויוצא  

הגדלת אחו/או    (Signing Bonus)  תימהח  מענק בגין  (  (Promotion Bonusמעותית  ות משרימענק 

)כגון:במקרה ש  (Stay Bonus)  ו/או מענק הישארות בחברה  מכירה של תחום  ל שינויים ארגוניים 

מ  החברה  טובת  כאשר  ממנו(  חלק  או  הישארופעילות  את  לתקחייבת  המשרה  נושא  של  ופה תו 

 (.מענק מיוחד"" :לן מינימלית נוספת )לה

 יעלה על שלוש משכורות בסיס לנושא משרה. , לא תןנ ייוחד שיינתן, אם המי המענק

 

יהיה  במי .2 מסוימת  ובשנה  מאוחד,  דה  שנתי  הפסד  מהרווח  לחברה  יקוזז  כאמור  הפסד  מס,  לפני 

  ביצועים בשנה העוקבת.  ל  אי משרה כפופי מנכ"ישוב המענק לנושהשנתי המאוחד העוקב, לצורך ח

 והמנגנון   התגמול  מתחשיב  חלק  יהוו  החברה  ייד  על  בעתיד  יירכשוש  חברות  או  פעילויות  של  ייםספכ

משולם  מ  .האל  לביצועים  ביחס  גמולהת  לחישוב מסוימת  שבשנה  במידה  כי  ולאחריה   מענקובהר 

המ מהרווח  הנמוך  רווח  או  הפסד  תהאיהיה  לא  י  ינימאלי,  ולא  מחדש  של  התחשבנות  החזר  היה 

 . מענקה

 

רית של תקופת העסקה לא יאוחר קלנדאה  י המשרה לגבי כל שנ: המענק ישולם לנושאי תשלוםתועי .3

תשלום   בגיןדמממועד  הניהול/המשכורת  מאי    י  מועדחודש  הכספיים    שלאחר  הדוחות  אישור 

  . השנתיים של החברה

ל  לשלם  רשאית  תהא  מקדהחברה  המשרה  הנושאי  המענק  חשבון  על  בכפוף מות  זאת  שנתי, 

כאמור לבין סכום המענק  דמות  מקאת ההפרש שבין סך הת נושאי המשרה להשיב לחברה  בולהתחיי

שייקבע בפועל כאמור יהא נמוך מסך המקדמות    במקרה שבו המענק השנתיהשנתי שייקבע בפועל,  

  ששולמו לנושאי המשרה באותה שנה.  

כי   רשאיתיובהר  תהא  ההשבה,  החברה  סכום  את  חלקו,    לקזז  או  הנכולו  משכר   וליהמדמי  או 

זר שא המשרה לקבל מהחברה וכי עד לקיזוז ו/או החאי נוזכסכום אחר אותו יהא  הבסיס ו/או מכל  

א תשלם החברה כל או חלק ממענק שנתי נוסף לו זכאי נושא המשרה לקבל  מלוא סכום ההשבה, ל

 מהחברה. 
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  בחברה לפחות  קועסהי למענק רק בתנאי שזכא   ה: נושא משרה יהינק ותקופת אכשרהחלקיות המע  .4

נק תפקידו לפני תום השנה הרלוונטית, יחושב המע  ים אתסיהיה ונושא המשרה י  .שנת עבודה אחת

כהונ סיום  שנת  באופן  בגין  משרה תו  נושא  עזיבת  של  במקרה  שנה.  באותה  הכהונה  לתקופת  יחסי 

 לת המענק. יים, תבוטל זכותו לקבזכותו לקבל פיצובנסיבות השוללות את 

 

נקב .5 אם  איע  למעט  העסקה  בהסכם  אחרת  יבמפורש  אשר  תשלום  כל  לנשו שי,  על לם  המשרה  ושא 

לם, אינו ולא יחשב כחלק משכרו הרגיל של ות תגמול זו, ככל שישו פי מדיני-גמול משתנה עלתחשבון  

לחיש בסיס  יהווה  ולא  ועניין  דבר  לכל  המשרה  אונושא  לזכאות  או  נלוו  וב  זכות  של  ית  לצבירה 

ומבלי לרבות,  ישמל  כלשהי,  לא  האמור,  מכלליות  בתשלגרוע  הנכלל  כרכיב  פיצויי  חופש  וםש  ה, 

 "ב. פיטורים, הפרשות לקופות הגמל וכיו

 
, לאומי  ביטוח)  בגין התגמול המשתנה  אחר  חובה  בתשלום  או  כלשהו  במס  חיוב  הככל שיהי  –  מיסוי .6

  יחול   שהוא  ככל)  ןדי  פי-עלהמשרה    נושא  בו  אייש  ,התוכנית   עקב  או/ו  בגין'(  וכו  תיממלכ  בריאות  מס

 (.  דין  לפימשרה ה נושא על

 

 רכיב הוני  –תנה ול משגמת .3

  . התגמול במדיניות זה רכיב לכלול כוונה ןאי זה ובשלב הוני גמולת  חברהא נהוג בל להיום נכון

 

   סיום העסקה .4

  להסכמי העסקתם.  ולפיצויים בהתאםחודשים  6עד של מוקדמת  נושאי המשרה בחברה זכאים להודעה

של התפטרות, זאת בסך שלא יעלה על  מקרה  ב  ים לנושאי המשרה גםלאשר מתן פיצוי  תרשאי  ה תהאברהח

   של פיטורים.על פי חוק במקרה  משולמיםההפיצויים 

משרהל   הסתגלות  מענק  לתת  אפשרות  תהא  לחברה בחברה  נושא  העסקתו    לתנאים   התאםב  ,המסיים 

 .המוקדמת עה ההוד תקופת בגין מוללתג מעבר וזאת מטה ורטיםהמפ

מענק   לנושא    ותהסתגלככלל,  יוענק  בהמלא  משרה  פחות  של  כשנים    3  -ותק  משרה  כנושא  פוף בתפקידו 

 חודשי עלות העסקה כוללת.  6לא יעלה על  הסתגלות מענק. מנכ"ל

( לחוק  3)א()275פה כללית ברוב לפי סעיף  לרבות אישור אסילאישור האורגנים המוסמכים על פי דין )  בכפוף

החברה    דירקטוריוןנושאי משרה(,    שהנםוביו  קרבעל השליטה ופועל לבנוגע למתן מענק הסתגלות ב  ותהחבר

ב מענק  יחליט  מתן  הבאים:  בהת   הסתגלותדבר  לפרמטרים  התייחסות  תוך  התגמול,  וועדת  בהמלצת  חשב 

די  יעל נושא המשרה להשגת  תרומתו ש  ,בתקופה האמורה, ביצועי החברה  תקופה ותנאי הכהונה וההעסקה

 יבות הפרישה.החברה ולהשאת רווחיה ונס
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  בחבילת התגמולבים משתנים וקבועים ן רכיבייחס  .5

מסך חבילת   40%למנכ"ל ועל  חבילת התגמול    מסך  80%  המנכ"ל עללגבי    יעלהמול המשתנה לא  רכיב התג

 .  הכפופים למנכ"ל התגמול לנושאי משרה אחרים

 ול המשתנה השנתי.  י כולל תנאים נלווים וכן התגמהשכר הקבוע השנת -ל"לענין זה "חבילת תגמו

 

 מול משתנה במקרה של טעות בת תגהש .6

לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן  שנתי או חלק ממנו ששולם    ככל שיסתבר כי מענק

של זמן  פרק  תוך  שנים  כמוטעים  המ  שלוש  תשלום  נושאממועד  ישיב  הרלוונטי,  ההפרש    ענק  את  המשרה 

הסכווהע לבין  הסכום שקיבל  בין  עלדף  זכאי  הוא  לו  ככל הנתוני  פ-ם  הפרשים  )תוך שקלול  המעודכנים  ים 

תחול   ידו(. -על  ששולמו או  /ו  משרה  נושא  על  ים החל  המס  וחבויות  לומי בתש  שקיימים לא  כאמור  השבה 

 . יווחדשבונאית או בכללי הכתוצאה משינוי בתקינה החהדוחות הכספיים במקרה של עדכון או תיקון 

נה העוקבת והיתרה, במידה ותהיה, תסולק מתוך  נק בשמעע בדרך של קיזוז מההשבת הסכומים הנ"ל תבוצ

עד   של  בפריסה  יקוזזו  חוד  24השכר  הנ"ל,  הסכומים  מלוא  להשבת  קודם  העסקה  סיום  של  במקרה  שים. 

שיהיו ככל  האפשר,    הסכומים,  אם  ובמידת  יגיעו,  אשר  המשרמתשלומים  לנושאי  סיום    היגיעו,  בגין 

 ימים.  30ו על ידי נושאי המשרה תוך יוחזר,  הנותרים, ככל שיהיוהעסקתם, והסכומים 

 

 החברה   עובדי של העסקתם לתנאי שרההעסקתו של נושא המ תנאי ןבי היחס .7

משרה לנושאי  והעסקה  כהונה  תנאי  אישור  הת  בעת  תנדירקטוריהו  גמולועדת  בין  היחס  את  יבחנו  אי ון 

וההעסקה   הע שהכהונה  לתנאי  בחברה  המשרה  נושאי  הל  עובדי  שאר  של  )לחבסקה  קבלן( רה  עובדי  רבות 

וה הממוצע  לשכר  היחס  כאמור  ובפרט  העובדים  של  על  חציוני  דעתם  אלוהשפעויחוו  יחסים  יחסי   ת  על 

העובדים   חברה, גודלה ותמהיל מצבתחברה לאור סוג הבחברה, סבירותו של שכר נושאי המשרה ב  העבודה

 שלה. 

שכר  העלות  בה ל  המנכ"ל והסמנכ"ליםשל  שכרם  ת  עלו , היחס בין  חברהב התגמול  מדיניות  אישור  למועד  נכון

בה לים  "הסמנכהמנכ"ל ושכרם של  עלות  היחס בין  ו   בהתאמה  ,4.48:1  -ו  18:04:1עד    ובחברה הינ  תממוצעה

  3 .הבהתאמ 16.38: -ו 125.67:הינו עד  החציונית בחברה השכרעלות ל

 . בחברה העבודה  יחסי עלקיימת השפעה  לא לוא יםיחסוהדירקטוריון מצאו, כי ל וועדת התגמול

 

 דירקטורים גמול .8

בחברה, לשאינ  דירקטורים יו"ר הדירקטוריון,ם מועסקים  הגמול    רבות  על  יעלה  זכאים לתגמול שלא  יהיו 

 .  2000"ס חיצוני(, התש רות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות דירקטוסימלי על פי תקנהמק

 
 
 .שנתי בסיס על ולמיםהמש תשלומים חלקיות לרבות, 2019  נובמבר שכר עלות על מבוסס 3
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 ן כהונתו כנושא משרה.  א יקבל תגמול נוסף מעבר לגמול המשולם לו בגיור, לקטנושא משרה אשר מכהן כדיר

הדירקטוריוגמ יו"ר  לתג  –  ןול  לקריטריונים  בהתאם  תגמול  לקבל  יוכל  פעיל  דירקטוריון  נושאי  יו"ר  מול 

בהתאםמשרה   דירקטורים,  המנו  שאינם  הפרמטרים  לקביעילכלל  זה  במסמך  והעסקה  ים  כהונה  תנאי  ת 

מש ששכר.  רהלנושאי  האחריות  תחומי  פעילות,  להיקף  בהתאם  יקבע  בהתאם  ו  וכן  בחברה  ונו  סיילנלו 

 וכישוריו.  

 

 וביטוח  שיפוי, ורפט .9

משרה בחברה )לרבות   י נושאבחברה,    ורגנים המוסמכיםבכפוף להוראות כל דין, לתקנון החברה ולאישור הא

זכא  יםעשוי  (יםדירקטור אחריות    םי להיות  ולביטוח  ופטורולרה  מש  יאושנדירקטורים  שיפוי  בגין   הסדרי 

כנושאי להלן  אחריותם  כמפורט  המשביטו  .משרה,  נושאי  אחריות  והפטור  ח  השיפוי  והסדרי    עשים נרה 

לנושאי המשרה של החברה  ברה, והנם מאפשרים  מסוגה של הח  ראלבהתאם למקובל בחברות ציבוריות ביש

כראומל תפקידם  את  ובאלא  הכרוכים  בסיכונים  בהתחשב  עחרי  המשרה -ליות  נושאי  על  המוטלת  דין  ,  פי 

  חברות וחוק ניירות ערך.כל דין לרבות חוק הי מתן הגנה המותרת על פי וזאת על יד

  אורגנים המוסמכים בחברה, נושאי המשרה עשויים החברה ולאישור הבכפוף להוראות כל דין, לתקנון   9.1

להיכ זכאים  עםלהיות  תתקשר  החברה  לפיו  בהסדר,  ממ  לל  אחריות בטח  ביטוח  בפוליסת  ורשה 

ונושאי  הבנו  דירקטורים  ובחברות  בחברה  "משרה  )להלן:  שלה  הביטוחפוליסת  וזאתת  במסגרת   "(, 

וב בחברה  כנושאי משרה  הבנותתפקידיהם מעת לעת  כוללת  בנ  .חברות  הפוליסה  גם וסף  לחברה    כיסוי 

 ירות ערך .הפרה של דיני נישעניינן   תביעות עצמה בגין

  וח הם:יסת הביטרות העיקריים של החברה עם מבטח בפולההתקשי תנא 9.2

מיליון דולר למקרה ולתקופה ביחד ולחוד עבור כל    50של    סך וח לא יעלה על  גבול אחריות הביט (א)

 .ריותת משפטיות סבירות )בישראל( מעבר לגבולות האחהוצאובתוספת  רהנושאי המש

דולר בגין תביעות   50,000-דולר לחברה ו  25,000העצמית בפוליסה לא יעלה על  כום ההשתתפות  ס (ב)

 . כנגד החברה ערך ירותני

תחשב  , ותהיה בסכום סביר בהדולר לשנה  120,000ל  על סך ש  תעלהלא    תהביטוח השנתי  פרמיית (ג)

 שוק. בחשיפת החברה, בהיקף הכיסוי ובתנאי ה

יהיו   ווביבעל השליטה וקרטוח של  תנאי הבישרות החברה בפוליסת הביטוח בקשר עם  י התקנאת (ד)

 . או פחותים מהם בחברה,   זהים לתנאי ההתקשרות של שאר נושאי המשרה

החב  9.3 כי  רשאית,  יובהר  תהיה  פולירה  לרכוש  זו,  תגמול  מדיניות  בתקופת  עת  אחריות  בכל  ביטוח  סת 

)ל טורים דם כדירקטה, קרוביהם ובני משפחתם בתוקף תפקיי שליעלרבות בדירקטורים ונושאי משרה 

קבוצתית(, להאריך ו/או לחדש    כפי שיכהנו בחברה מעת לעת )לרבות פוליסת ביטוח  ה(,ו/או כנושאי משר

פולי הקיימאת  הביטוח  במועד החיסת  חדשה  ביטוח  בפוליסת  להתקשר  ו/או  תקופת ת  או במהלך  דוש 

המבטח   אותו  עם  מבט הביטוח  בח  או  להלןאחר  כמפורט  בתנאים  בחו"ל,  או  לביטוחישראל  אחריות    , 

ו/א נדירקטורים  עו  תהיינה  האמורות  שההתקשרויות  ובלבד  משרה,  התנאים ושאי  עיקרי  בסיס  ל 

 שרה זאת.וועדת התגמול איהמפורטים להלן, 
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לך  מהברה, ברה בקשר לביטוח אחריותם של נושאי המשרה בחבכפוף להוראות כל דין, התקשרות החב 9.4

שור אסיפת בעלי מניות,  לאיהתגמול בלבד ולא תובא  ור ועדת  קפה של מדיניות תגמול זו, תובא לאישתו

חברה, רכושה או תי על רווחיות האי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהוובלבד שההתקשרות היא בתנ

 התחייבויותיה. 

להוראו 9.5 האורגנים  בכפוף  ולאישור  החברה  לתקנון  דין,  כל  וה,  בחבר  יםהמוסמכת  נושאי  הדירקטורים 

עשויים   זכהמשרה  לכתבי  להיות  מאחריואים  החברה  ,  תפטור  כלפי  הזהירות  חובת  הפרת  בנוסח בשל 

   4.בחברה מעת לעת כמקובל

שויים  שור האורגנים המוסמכים בחברה, נושאי המשרה עולאי  רהון החבבכפוף להוראות כל דין, לתקנ 9.6

לכתבי   זכאים  מעת  להיות  בחברה  כמקובל  בנוסח  מראש,  לשיפוי  ל  5לעתהתחייבות  לשיפוי  ו/או  היתר 

ב משרה  כי.  דיעבדנושאי  החברה,    יצוין  לתקנון  החב  השיפויסכום  בהתאם  נושאי  שתשלם  לכל  רה 

כתב כל  פי  על  במצטבר,  השיפהמשרה,  לסכושהוצ  ויי  )בנוסף  החברה  ידי  על  להם  יוצאו  ו/או  מים או 

יעלשיתקבלו מחברת הביטוח ביטוח שרכשה החברה( לא  ה, אם יתקבלו, במסגרת   -שווה לה על סכום 

 ד השיפוי בפועל. של החברה נכון למוע םהדוחות הכספיים האחרוניפי -ברה על של החמההון העצמי  25%

 

 
 
ל   4 כפי שא  מקובל בחברהה  פטורנוסח כתב התחייבות  ידבמועד זה הנו  על  בדו"ח   30.03.2008ביום  פה הכללית  י האסיושר  וכמפורט 

 .  08.03.2020מון אסיפת בעלי מניות מיום זי
רף כנספח ב'  וכפי שצו  11.8.0211ידי האסיפה הכללית מיום   שר עלאו ש נוסח כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה במועד זה הנו כפי   5

 . 1.8.2011בדבר זימון אסיפה מיום  ל החברהלדוח מיידי ש



 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ 

 

 חלק ראשון  –כתב הצבעה 

 ("התקנות: ")להלן 2005-תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 מיוחדת של בעלי המניות של החברה. כללית  ה: אסיפסוג האסיפה

 . 15:00, בשעה 2021בספטמבר  12, 'איום  :מועד האסיפה

 .  , נתיבות1ברח' ירושלים : משרדי החברה כינוס האסיפהמקום 

 פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה  .1

 מדיניות התגמול של החברה  תיקון .1.1

לאשר את תיקון מדיניות התגמול ביחס  ":  "(1החלטה מס'  נוסח ההחלטה המוצעת )"

 . "אסיפהזימון    המיידי בדבר  לדוח  נספח א'בנוסח המצורף כ לתנאי מנכ"ל החברה בלבד,  

 תיקון הסכם הניהול עם מר יגאל דמרי .1.2

"( המוצעת  ההחלטה  מס'  נוסח  ""( 2החלטה  החברה  :  התקשרות  תיקון  את  לאשר 

בירי בראשי בע"מ, חברות בשליטתו המלאה של מר -בהסכם ניהול עם מגנטון בע"מ ו

א לחברה  תעמדנה  אשר  בחברה,  השליטה  בעל  מר  דמרי,  באמצעות  הניהול  ת שירותי 

  1.2.2דמרי, באותם תנאים, למעט תיקון לעניין מנגנון המענק השנתי כמפורט בסעיף  

 ".. התיקון יכנס לתוקף ממועד אישור האסיפה הכלליתמון אסיפההמיידי בדבר זילדוח  

 ותיקון התקשרות עם מר חזי דמרי הארכת  .1.3

"( המוצעת  ההחלטה  מס'  נוסח  " "( 3החלטה  התקשרות  :  ותיקון  הארכת  את  לאשר 

החברה בהסכם העסקה עם מר חזי דמרי בתפקיד סמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה ואחראי  

שנים נוספות    3ביצוע בפרויקטים בחו"ל, באותם תנאים לפיהם מכהן כיום, לתקופה בת  

  המיידי בדבר   לדוח  1.3.2, למעט בשינויים המפורטים בסעיף  2021בנובמבר    1החל מיום  

 ". אסיפהזימון 

  ותיקון התקשרות עם מר אופיר דמרי הארכת .1.4

"( המוצעת  ההחלטה  מס'  נוסח  ""(4החלטה  התקשרות  :  ותיקון  הארכה  את  לאשר 

החברה בהסכם העסקה עם מר אופיר דמרי בתפקיד מנהל פיתוח עסקי במחלקת נכסים 

  1שנים נוספות החל מיום    3מניבים, באותם תנאים לפיהם מועסק כיום, לתקופה בת  

 ".אסיפהן זימו יידי בדברהמ לדוח  1.4.2, למעט בשינוי המפורט בסעיף 2021בנובמבר 

 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות .2

, א)ב( לחוק החברות267הוא רוב בהתאם לסעיף    1הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס'   .2.1

התגמול טעונה את אישור האסיפה , לפיו מדיניות  "(חוק החברות)להלן: "  1999-התשנ"ט

 : הכללית של בעלי מניות החברה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה
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במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם   .א

בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים  

המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות   בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי 

 הנמנעים; 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על  .ב

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  2%שיעור של 

לעיל, בהתאם לסעיף   יהא  267על אף האמור  דירקטוריון החברה  א)ג( לחוק החברות, 

אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד    רשאי לקבוע את מדיניות התגמול גם

שועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו  

הוא   האסיפה  התנגדות  אף  על  התגמול  מדיניות  אישור  כי  התגמול,  במדיניות  מחדש 

 לטובת החברה. 

לחוק החברות,   275בהתאם לסעיף  הוא רוב    4עד    2  מס'  ותהרוב הדרוש לקבלת החלט .2.2

 , ובלבד שיתקיים אחד מאלה: הלפיו האסיפה הכללית רשאית לאשר את העסק

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם   .א

בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של  

  ;המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים בעלי 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על  .ב

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  2%שיעור של 

 עיון במסמכים  .3

)ככל שיוגשו לחברה( באתר   והודעות העמדה  כתב ההצבעה  בנוסח  בדוח המיידי,  לעיין  ניתן 

, באתר ההפצה  www.maya.tase.co.ilאביב בע"מ  -הבורסה לניירות ערך בתל  האינטרנט של

כן, ניתן לעיין, בכפוף לכל דין, בכל מסמך   . כמוwww.magna.isa.gov.ilשל רשות ניירות ערך 

 הביקורת, ועדת  ת בדוח זה, לרבות המסמכים אשר הוצגו בפני ועדתוהמפורטעסקאות הנוגע ל

שדרות  והדירקטוריון במסגרת הליכי הדיון ואישור ההתקשרות, במשרדי החברה, בהתגמול  

( וזאת עד  08-9939000  בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש )בטלפון,  , נתיבות1ירושלים  

 .למועד כינוס האסיפה הכללית

 גילוי זיקה .4

בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש  .4.1

בעל ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית. מובהר בזאת, כי  החברות,  לחוק    275  פיםלפי סעי

שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין   מניות

 הקולות.  

לחוק, בעל מניות המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה   276על פי סעיף   .4.2

ן אישי  יעל גבי כתב הצבעה, אם יש לו עני  –או, אם ההצבעה היא באמצעות כתבי הצבעה  

אם לאו. לא הודיע בעל מניות כאמור, לא יצביע  ומוצעות  באישור כל אחת מההחלטות ה

 וקולו לא ימנה.  

http://www.maya.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
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מיום   .4.3 גילוי  להנחיית  בהתאם  עניין,    30.11.2011בנוסף,  בעלי  של  ההצבעה  בדבר אופן 

נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, מוקצה מקום לסימון סיווג המשתתף 

 בהצבעה. 

 תוקף כתב ההצבעה  .5

לחברה  הומצאו  הם  ואם  הבאים,  המסמכים  לו  צורפו  אם  רק  תוקף  יהיה  ההצבעה  לכתב 

א ביד  מערכת  במסירה  באמצעות  מתבצע  ככל שאינו  החברה,  למען  רשום  דואר  באמצעות  ו 

 :ההצבעה האלקטרונית

)מי שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין   בעל מניות לא רשום .5.1

לרישומים(   החברה  על שם  המניות  בעלי  במרשם  הרשומות  להמציא    –המניות  נדרש 

 להלן.  6אישור בעלות כמפורט בסעיף 

נדרש להמציא   –)בעל מניות הרשום במרשם המנוהל על ידי החברה(    רשום  בעל מניות .5.2

 צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

החברה   למשרדי  בפועל  הגעתו  בעת  רק  יהיה  לאסיפה,  בקשר  מסמך  כל  של  ההמצאה  מועד 

 להלן.  11כמפורט בסעיף  

 מועד קובע ואישור בעלות  .6

זכאות   .6.1 לעניין  ולהצביע באסיפת    בעל מניותהמועד הקובע  בעלי המניות של  להשתתף 

 12,  'הביום  אביב בע"מ שיחול  - הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל   החברה

 "(.המועד הקובע)להלן: "  2021באוגוסט 

אישור בעלות מאת חבר בורסה אשר אצלו רשומה    חברהלא רשום ימציא ל  בעל מניות .6.2

ל במניותזכותו  בעלותו  בדבר  החברות    מניות  בתקנות  לאמור  בהתאם  הקובע,  במועד 

ובטופס שבתוספת    2000-(, התש"ס)הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית

 לתקנות אלו. 

באמצעות מערכת    רה חבלא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר ל  בעל מניות .6.3

מניות   ההצבעה האלקטרונית, אשר אישור בעלות זה דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל

 . לא רשום הנכלל בו

זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר    בעל מניות .6.4

 ם. אל מענו, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוי

 המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה  .7

( שעות  6המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד שש ) .7.1

 . 09:00, עד השעה 2021בספטמבר  12, ' אקרי: יום לפני מועד כינוס האסיפה, 

(  4המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד ארבע ) .7.2

 . 11:00, עד השעה 2021בספטמבר  12, ' אקרי: יום שעות לפני כינוס האסיפה, 
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 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית  .8

שעות לפני    6לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד    מניותבעל  

 . 09:00, עד השעה 2021בספטמבר  12, 'אקרי: יום מועד כינוס האסיפה, 

 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  .9

ידי בעל   המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, על

ימים לפני מועד כינוס האסיפה,  10מניות, הינו עד עשרה ) .  2021בספטמבר    2,  'הקרי: יום  ( 

יאוחר מיום אחד לאחר שבעל המניות  נוסח הודעה העמדה כאמור, לא  החברה תפרסם את 

המציאו. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש עד חמישה ימים  

 .  2021בספטמבר  7, 'גיום  קרי:מועד האסיפה,  לפני

 בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה את נוסח הודעות העמדה שהגיעו אליה.

 פרטים נוספים .10

כתב  .10.1 לנוסח  בלא תמורה קישורית  בדואר אלקטרוני  לקבל  זכאי  רשום  בעל מניות לא 

ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו ההצבעה והודעות העמדה )אם תהיינה( באתר 

לקבל  מעוניין  הוא  אין  כי  הבורסה  לחבר  הודיע  כן  אם  אלא  במניותיו,  מחזיק  הוא 

בדואר תמורת  והודעות עמדה  כתבי הצבעה  קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל 

 .הודעה לעניין כתב הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה תשלום.

( או יותר 5%בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) .10.2

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות 

בסעיף   כהגדרתו  בחברה  בעל השליטה  בידי  יהא   268ההצבעה שאינן מוחזקות  לחוק, 

ר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה  זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאח

הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה שהגיעו  

 לחברה. 

מניות רגילות.   935,394 מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הנה  5%כמות המניות המהווה  .10.3

די בעל מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בי  5%כמות המניות המהווה  

   מניות רגילות.  345,505 שליטה הנה

היום   .10.4 סדר  בהחלטות שעל  שינויים  שיהיו  ייתכן  זה,  הצבעה  כתב  פרסום  מועד  לאחר 

)לרבות הוספת נושא( וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור 

באתר ההפצה של   חברה יהיה לעיין בהם בדיווחי הו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן  

 רשות ניירות ערך.

תמציא נוסח   חברהיהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, הככל ש

 כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

 מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה  .11

מסירת כתב ההצבעה והודעת העמדה תתבצענה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למשרדי 

 .  , נתיבות1ברח' ירושלים החברה, 
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 כתובות אתרי אינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות עמדה  .12

אביב  -כתב ההצבעה והודעות העמדה מצויים באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

  .www.magna.isa.gov.il , ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערךwww.maya.tase.co.ilבע"מ  

 

 בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה. 

http://www.maya.tase.co.il/
https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx
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 חלק שני  – כתב הצבעה

 ("התקנות" : )להלן 2005-תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו

 

 .י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ – שם החברה

 . , נתיבות 1ברח' ירושלים  – מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(

 8-139938-51 – מס' החברה

 .15:00, בשעה 2021בספטמבר  12, 'איום  – מועד האסיפה

 ., נתיבות1ברח' ירושלים משרדי החברה   –האסיפה כינוס מקום 

 . של בעלי מניות החברה מיוחדת כללית האסיפ – סוג האסיפה

 .אביב בע"מ-בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל  2021באוגוסט  12 – המועד הקובע

 

 פרטי בעל המניות  

 ________________  – ___________________ מס' זהות – בעל המניותמלא של שם 

   –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 _______________ המדינה שבה הוצא _____________ בתוקף עד ________  – מס' דרכון

  –אם בעל המניות הוא תאגיד 

 ____________________   –_____________________ מדינת ההתאגדות  –מס' תאגיד 

 ______________  – כמות המניות מכוחן מתבצעת ההצבעה

 

   סיווג משתתף בהצבעה

 החלופה הרלוונטית לגביך:נא סמן את 

 "1968- לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1" כהגדרתו בסעיף בעל עניין . 

  "לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(    1" כהגדרתו בתקנה  משקיע מוסדי

התשס"ט כללית(,  באסיפה  מנהלת  חברה  להשקעות  2009-)השתתפות  קרן  מנהל  וכן   ,

 . 1994-כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דמשותפות בנאמנות 

  "1968-)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח37" כהגדרתו בסעיף נושא משרה בכירה. 

    .אינני אחד מהנ"ל 
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 ן ההחלטות שעל סדר היוםיבעני אופן ההצבעה

 

החלטה 

 מס'

הנושא שעל סדר  

 היום

או בעל    2האם אתה בעל השליטה 1אופן ההצבעה 

ההחלטה  באישור  אישי  עניין 

 2שעל סדר היום?

 לא 3ןכ נמנע  נגד  בעד   

1.  
מדיניות    תיקון

של   התגמול

 החברה 

     

2.  
הסכם  תיקון 

מר  עם  הניהול 

 יגאל דמרי 

     

3.  
ותיקון הארכת  

התקשרות עם מר 

 חזי דמרי 

     

4.  
ותיקון הארכת  

התקשרות עם מר 

 אופיר דמרי 

     

 

 

 כוח, ינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.   פויי *במידה והמצביע הצביע על פי י

 

 ______________________________________________________  – פירוט בדבר זיקה

___________________________________________________________ _________

___________________________________________________________________ _

___________________________________________________________________ _ 

 

 חתימת בעל המניות ________________    תאריך: _________________ 

 

 

במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף   כתב    –(  לחוק החברות  (1)177לבעלי מניות המחזיקים 

 הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט. 

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת   –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה  

 הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.  

 
 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.     1
  כתב   באמצעות  להצביע  ניתן   שלגביו שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה    מניות  בעל   2

 . במניין תבוא לא הצבעתו, יפרט ולא"כן"   שיסמן או, ההצבעה
 . לכך המיועד במקום לפרט נא   3


